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SUMÁRIO 

A atividade Provas Finais do Ensino Básico e Exames Nacionais do Ensino Secundário integra o 

programa Controlo do Plano de Atividades da Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) para 

2015 e tem como objetivos:  

1) Controlar a aplicação das provas finais de ciclo nos 4.º, 6.º e 9.º anos de escolaridade e 

dos exames finais nacionais do ensino secundário, de modo a garantir a sua realização em 

condições de confidencialidade e de equidade;  

2) Verificar a adequação das medidas e dos procedimentos adotados pelos agrupamentos de 

escolas e escolas não agrupadas, bem como pelos estabelecimentos do ensino particular e 

cooperativo, face aos normativos e aos contextos específicos em que as provas finais e os 

exames decorrem;  

3) Contribuir para a melhoria da organização dos agrupamentos de escolas e escolas não 

agrupadas e dos estabelecimentos do ensino particular e cooperativo, no que respeita ao 

serviço inerente à realização das provas finais e dos exames nacionais. 

 

O presente relatório expressa o trabalho desenvolvido pela IGEC neste âmbito, relativamente ao 

ano letivo de 2014-2015, relatando a atividade nas escolas1, indicando os aspetos mais 

conseguidos e aqueles que revelaram maiores debilidades. Referem-se, tanto os aspetos 

relacionados com provas finais e exames nacionais que foram identificados no âmbito das 

intervenções planeadas, bem como os que chegaram ao conhecimento desta Inspeção-Geral, 

quer diretamente, quer através de outros serviços do Ministério da Educação, de outras 

entidades ou de particulares. 

 

No ano letivo 2014-2015, realizaram-se 260 intervenções planeadas em escolas de Portugal 

continental, abrangendo as escolas do ensino público, estabelecimentos do ensino particular e 

cooperativo e um estabelecimento militar de ensino não superior do Exército, dependente do 

Ministério da Defesa Nacional. 

 

Relativamente ao número de alunos que realizavam provas ou exames aquando das intervenções 

inspetivas, foi no ensino secundário que se verificou o maior número de alunos a realizar 

exames, com uma percentagem de 55,8%. 

 

Quanto às provas observadas pelos inspetores, nos três ciclos do ensino básico, o 3.º ciclo teve 

maior número de intervenções, sendo a prova de Matemática do 3.º ciclo (32 intervenções) a que 

foi objeto de maior número de observações. No ensino secundário, foram observados diversos 

exames nacionais, verificando-se que os exames de Português e Matemática A foram os mais 

observados (40 e 34 intervenções, respetivamente). 

 

Atinente às desconformidades identificadas no decorrer da atividade, no ano letivo de 

2014-2015, nas 260 intervenções, verificaram-se 237 desvios, sendo 39 no 1.º ciclo, 41 no 2.º 

ciclo, 51 no 3.º ciclo e 106 no ensino secundário, verificando-se uma diminuição significativa do 

número de desvios face aos verificados em anos anteriores. Relativamente aos 237 desvios 

                                            
1 Por escolas entende-se, ao longo deste relatório, os agrupamentos de escolas e as escolas não agrupadas, 
as escolas profissionais públicas e privadas, as escolas portuguesas no estrangeiro, os estabelecimentos de 
ensino dependentes de outros ministérios e os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo. 
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foram assinaladas dez anomalias, relativamente às quais foram desenvolvidos procedimentos de 

averiguação e jurídico-disciplinares. 

 

A maior parte dos desvios prendeu-se com situações relacionadas com: 

 O não cumprimento integral de afixações obrigatórias (designadamente de disposições da 

Norma 02/JNE/2015); 

 A não realização/promoção de reuniões de caráter obrigatório com os diversos 

intervenientes no serviço de exames; 

 A ausência de regulação de procedimentos visando o cumprimento das disposições do 

Código do Procedimento Administrativo (CPA) quanto a impedimentos relativos a 

familiares próximos bem como do seu cumprimento efetivo; 

 A ausência de designações formais dos diversos intervenientes no serviço de exames ou a 

sua designação fora do perímetro do pessoal docente; 

 Os protocolos de distribuição e recolha dos materiais (papel de prova, de rascunho, etc.). 

 

Neste ano letivo, registou-se a entrada de 40 queixas/denúncias relativamente ao processo de 

realização das provas finais e dos exames nacionais. A maior parte destas queixas/denúncias 

relacionou-se com suspeitas de fraude na aplicação e realização das provas e exames 

(designadamente padronização de respostas, pré-preenchimentos e rasuras), do alegado 

incumprimento das disposições reguladoras dos impedimentos, consignadas no CPA e da alegada 

prestação de informações aos alunos por parte de professores vigilantes. Relativamente às 

queixas, foram desenvolvidas as necessárias diligências de averiguação e procedimentos 

jurídico-disciplinares. 

 

Apesar das lacunas anteriormente identificadas, o serviço de exames decorreu, nas escolas e na 

generalidade dos casos, em linha com os anos anteriores. As escolas manifestaram, mais uma 

vez, na generalidade, empenho e qualidade de planeamento na execução deste serviço. 

Persistem aspetos que carecem de aperfeiçoamento por parte das escolas no sentido de dar 

cumprimento às orientações e normas do Júri Nacional de Exames (JNE), mas que são em 

número claramente residual face ao número total de escolas em que as provas e exames foram 

aplicadas e ao universo de intervenientes em presença. Neste capítulo, foram emitidas diversas 

Recomendações, no sentido de as entidades inspecionadas corrigirem situações objeto de desvio 

face ao estipulado nas normas orientadoras do serviço de exames e no sentido da melhoria do 

seu desempenho. Em sede de averiguação e na tramitação subsequente, as situações objeto de 

incumprimento das leis e regulamentos tiveram o devido enquadramento em sede 

jurídico-disciplinar, tendo decorrido, ou estando ainda a decorrer, os competentes 

procedimentos sancionatórios. 

 

Decorrente desta atividade, tanto ao nível das intervenções nas escolas, como das intervenções 

emergentes do serviço de Provedoria da IGEC, e no âmbito das competências consignadas no n.º 

4 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 276/2007, de 31 de julho, foram emanadas recomendações 

aos competentes serviços do Ministério da Educação, nomeadamente ao Instituto de Avaliação 

Educativa (IAVE, I. P.) e às escolas. 
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No ano letivo de 2014-2015, os desvios detetados nas escolas não afetaram as condições de 

equidade e de confidencialidade exigíveis na realização das provas. Existe a convicção de que a 

atividade levada a efeito pela IGEC, até pelo seu caráter preventivo, contribui para a melhoria 

da qualidade da organização das escolas, relativamente aos procedimentos exigidos no âmbito 

da aplicação das provas finais e dos exames nacionais. Uma maior atenção à organização e 

aplicação das provas ao nível de escola e das provas e exames de equivalência à frequência, 

designadamente às componentes orais da prova, deverá ser tida em conta no desenvolvimento 

desta atividade no próximo ano letivo. 
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1. INTRODUÇÃO 

As provas finais e os exames nacionais são parte integrante da avaliação dos alunos, na sua 

vertente externa, e assumem-se como um meio regulador do sistema, criando fortes 

expectativas sociais, uma vez que além da certificação das aprendizagens, as classificações 

obtidas nos exames nacionais do ensino secundário têm valor significativo no processo de 

candidatura ao ensino superior. 

 

O facto de os resultados obtidos nas provas finais e nos exames nacionais influenciarem o 

aproveitamento global dos alunos, bem como as suas opções futuras, impõe que sejam 

asseguradas as condições de sigilo e de equidade na sua prestação, essenciais à manutenção da 

confiança social no sistema.  

 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 125/2011, de 29 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

266-G/2012, de 31 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 102/2013, de 25 de julho (Lei Orgânica 

do Ministério da Educação e Ciência)2 e do Decreto Regulamentar n.º 15/2012, de 27 de janeiro, 

a Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) tem por missão assegurar o controlo, a auditoria 

e a fiscalização do funcionamento do sistema educativo.  

 

A atividade Provas Finais do Ensino Básico e Exames Nacionais do Ensino Secundário integra o 

Programa Controlo do Plano de Atividades da IGEC para 2015, e pretende contribuir para que na 

avaliação sumativa externa das aprendizagens se garantam as condições de equidade e de 

confidencialidade exigíveis, designadamente, no que respeita às medidas e aos procedimentos 

adotados nos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do ensino público e nos 

estabelecimentos de ensino particular e cooperativo. 

 

O presente relatório expressa o trabalho desenvolvido pela IGEC nesta atividade, no ano letivo 

de 2014-2015. 

 

O Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho (alterado pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho 

e pelo Decreto-Lei n.º 176/2014), que estabelece os princípios orientadores da organização, da 

gestão e do desenvolvimento dos currículos dos ensinos básico e secundário, bem como da 

avaliação e certificação dos conhecimentos e capacidades desenvolvidas pelos alunos, aplicáveis 

às diversas ofertas curriculares do ensino básico e do ensino secundário, ministrados em 

estabelecimentos do ensino público, particular e cooperativo, no seu capítulo III (Da Avaliação), 

prevê a modalidade de avaliação sumativa externa, que compreende a realização de provas 

finais no 4.º, 6.º e 9.º anos de escolaridade (artigo 26.º), que incidem, respetivamente, sobre os 

conteúdos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos, nas disciplinas de Português, Matemática e Português Língua 

Não Materna (PLNM). Nos artigos 29.º a 31.º prevê a realização, com caráter obrigatório, de 

exames finais nacionais, nas disciplinas e de acordo com o disposto nos artigos referidos. O 

Despacho Normativo n.º 13/2014, de 15 de setembro, regulamenta a avaliação e certificação dos 

conhecimentos adquiridos e da capacidade desenvolvida pelos alunos do ensino básico3. A 

                                            
2 Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 20.º e do n.º 4 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 251-A/2015, de 
17 de dezembro (que aprova a Lei Orgânica do XXI Governo Constitucional) a direção sobre a Inspeção-
Geral da Educação e Ciência passa a ser exercida conjuntamente pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior e pelo Ministro da Educação, no que diz respeito às respetivas áreas de competência. 
3 Entretanto revogado pelo Despacho Normativo n.º 17-A/2015, de 22 de setembro. 
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Portaria n.º 242/2012 e a Portaria n.º 243/2012, ambas de 10 de agosto, definem a organização 

e funcionamento dos cursos científico-humanísticos do ensino secundário bem como os princípios 

e procedimentos a observar na avaliação e certificação dos alunos, na modalidade de ensino 

recorrente e no ensino regular, respetivamente. Outros normativos, referidos na bibliografia do 

presente relatório, estabelecem os princípios e procedimentos a observar na avaliação e 

certificação dos alunos e formandos das restantes ofertas educativas e formativas. No presente 

ano letivo mantiveram-se os regimes de classificação, para efeitos de prosseguimento de 

estudos, nas áreas das Artes Visuais e Audiovisuais, da Dança e da Música, e dos cursos 

profissionais definidos nas Portarias n.º 54-A/2014, n.º 54-B/2014 e 54-C/2014, de 7 de março, 

reconhecendo-se a especificidade curricular e da avaliação do ensino artístico especializado e do 

ensino profissional. 

 

O Despacho n.º 8651/2014, de 26 de junho, aprovou o calendário escolar para o ano letivo de 

2014-2015 e determinou o calendário das provas finais e exames nacionais e das provas e exames 

de equivalência à frequência4. Pela segunda vez, a publicação conjunta do calendário escolar e 

do calendário de provas e exames permitiu que, com grande antecedência, as escolas e as 

demais instituições e serviços com intervenção na área educativa, conhecessem as datas de 

realização das referidas provas e, assim, pudessem efetivar uma organização mais consistente do 

seu plano de atividades no que a esta matéria diz respeito. 

 

A atividade inspetiva desenvolveu-se, nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino 

secundário, nas escolas (ensinos público, particular e cooperativo), nas datas referidas no 

calendário escolar para 2014-2015, e de acordo com o disposto no Despacho Normativo n.º 

6-A/2015, de 5 de março (que aprovou o Regulamento do JNE e o Regulamento das Provas e dos 

Exames do Ensino Básico e do Ensino Secundário), bem como as Normas 01/JNE/2015 - 

Instruções para a Inscrição – Provas Finais de Ciclo – Exames Finais Nacionais, 02/JNE/2015 - 

Instruções para a Realização, Classificação, Reapreciação e Reclamação – Provas e Exames do 

Ensino Básico e do Ensino Secundário, Norma e Orientações para Aplicação de Condições 

Especiais na Realização de Provas e Exames – Alunos com Necessidades Educativas Especiais – 

Ensino Básico e Ensino Secundário e Norma JNE para Alunos Praticantes Desportivos – Provas e 

Exames 2015. 

 

Neste relatório pretende-se também relatar os aspetos mais conseguidos e aqueles que 

revelaram maiores debilidades, tanto os que foram identificados durante as intervenções 

planeadas, como os que chegaram ao conhecimento desta Inspeção-Geral, quer diretamente, 

quer através de particulares, outras entidades ou outros serviços do Ministério da Educação.  

 

 

 

 

  

                                            
4 Alterado pelo Despacho n.º 12236/2014, de 26 de setembro.  
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2. CARACTERIZAÇÃO E OBJETIVOS DA ATIVIDADE 

No ano letivo de 2014-2015, no seguimento do ocorrido no ano letivo anterior, optou-se pela 

aplicação de um roteiro único, com uma ficha de registo de informação comum, que inclui os 

quatro níveis e ciclos de ensino: 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário. O 

conteúdo do instrumento de recolha de informação, mantendo-se estável relativamente à sua 

forma no ano anterior, foi complementado com alguns itens inovadores introduzidos por força de 

novas disposições do Regulamento das Provas e dos Exames do Ensino Básico e do Ensino 

Secundário, da Norma 02/JNE/2015, da Norma e Orientações para Aplicação de Condições 

Especiais na Realização de Provas e Exames – Alunos com Necessidades Educativas Especiais, do 

Ofício-Circular S-DGE/2014/4768 (sobre o uso de máquinas calculadoras nos exames finais 

nacionais de Física e Química A, Matemática A e B e Matemática Aplicada às Ciências Sociais) 

bem como das «Comunicações JNE» publicadas até ao início das intervenções nas escolas. 

Manteve-se a ficha de registo de anomalias em separado. A ulterior publicação de 

«Comunicações JNE» foi tida em conta nas intervenções sucessivas. 

 

No dia 25 de fevereiro de 2015 realizou-se uma intervenção numa escola secundária da área da 

Região de Lisboa e Vale do Tejo da DGEstE de modo a compreender o processo de indicação de 

professores classificadores para as respetivas bolsas, designadamente a Bolsa de Professores 

Classificadores do ensino secundário, tendo-se procedido a uma simulação do procedimento e a 

uma verificação dos constrangimentos dele emergentes, designadamente a desatualização do 

normativo que o enquadra. 

 

No decorrer da preparação da atividade Provas Finais do Ensino Básico e Exames Nacionais do 

Ensino Secundário, o coordenador e os interlocutores da mesma nas três áreas territoriais de 

inspeção mantiveram uma interação permanente na preparação dos instrumentos da atividade e 

estiveram presentes nas diversas reuniões do JNE com as respetivas estruturas regionais e locais 

e com as escolas, as quais se realizaram em Lisboa e, descentralizadamente, em diversas 

cidades do país.  

 

Em 8 de junho de 2015 realizou-se uma reunião de coordenação, na sede da IGEC com os 

interlocutores das Áreas Territoriais de Inspeção (ATI) do Norte, Centro e Sul, para balanço do 

1.º momento de realização da atividade (provas finais dos 1.º e 2.º ciclos do ensino básico) e 

preparação das intervenções do 2.º momento (provas finais do 3.º ciclo do ensino básico e 

exames nacionais do ensino secundário). Durante o período de realização da atividade, as 

comunicações entre os diferentes elementos da coordenação efetuou-se por via telefónica e por 

e-mail. 

 

Os objetivos da atividade foram os seguintes: 

 Controlar a aplicação das provas finais de ciclo nos 4.º, 6.º e 9.º anos de escolaridade e 

dos exames finais nacionais do ensino secundário, de modo a garantir a sua realização 

em condições de confidencialidade e de equidade; 

 Verificar a adequação das medidas e dos procedimentos adotados pelos agrupamentos de 

escolas e escolas não agrupadas, bem como pelos estabelecimentos do ensino particular 

e cooperativo, face aos normativos e aos contextos específicos em que as provas finais e 

os exames decorrem;  
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 Contribuir para a melhoria da organização dos agrupamentos de escolas e escolas não 

agrupadas e dos estabelecimentos do ensino particular e cooperativo, no que respeita ao 

serviço inerente à realização das provas finais e dos exames nacionais. 
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3. METODOLOGIA DA ATIVIDADE 

Esta atividade baseou-se na observação direta, na análise documental e em entrevistas. A 

informação foi registada numa ficha estruturada, de acordo com a esfera de competências dos 

diferentes intervenientes no processo (direção da escola, secretariado de exames e professores 

vigilantes), tendo por objetivo uniformizar procedimentos e introduzir o desejável rigor na 

execução. 

 

Aos inspetores foi disponibilizado o roteiro com a respetiva ficha e os documentos de suporte. 

De modo a permitir a integração na Base de Dados Central, cada Área Territorial de Inspeção 

(ATI) remeteu à sede da IGEC os referidos ficheiros, tendo estes, por sua vez, procedido à 

agregação dos dados referentes às várias intervenções. Para elaboração dos relatórios regionais 

que por razões de uniformização seguiram a matriz inserta no roteiro da atividade, estes 

ficheiros foram oportunamente disponibilizados a cada uma das ATI, que procederam à sua 

validação. 

 

A seleção das escolas foi da competência das ATI tendo em conta o número de dias reservados a 

esta atividade e recursos humanos disponíveis, a cobertura dos diferentes concelhos, as escolas 

que não haviam sido intervencionadas nos anos anteriores, a inclusão de escolas do ensino 

público e 25% do ensino particular e cooperativo (em todos os níveis de ensino), integrando 

aquelas em que, no ano letivo anterior, haviam sido identificadas irregularidades, tanto no 

âmbito da ação da IGEC como as sinalizadas pelo JNE. Foi ainda definida uma percentagem para 

os diferentes níveis de ensino, sendo que para os 1.º e 2.º ciclos do ensino básico seria de 25% e 

para o 3.º ciclo e ensino secundário de 75%. Aumentou-se, assim, em 5 pontos percentuais o 

peso das intervenções no 3.º ciclo e no ensino secundário, com a consequente diminuição de 5 

pontos percentuais nos 1.º e 2.º ciclos. Por último, foi definida uma percentagem para o ensino 

público e para o ensino particular que foi de 75% e 25% respetivamente. 

 

A IGEC participou, a nível central, nas reuniões promovidas pela comissão coordenadora do JNE, 

destinadas à preparação e coordenação de todo o processo relativo às provas finais e aos exames 

nacionais, e em que também participaram representantes do IAVE, I.P., da Editorial do 

Ministério da Educação e Ciência (EMEC), das inspeções regionais de educação das regiões 

autónomas dos Açores e da Madeira e das forças armadas e de segurança. 

 

A participação nestas reuniões tem-se revelado uma mais-valia para a conceção e 

desenvolvimento desta atividade, uma vez que a reflexão sobre as alterações ao quadro 

normativo e a informação veiculada pelos membros do JNE (comissão de coordenação e 

delegações regionais), bem como de outros intervenientes tornam possível traçar uma perspetiva 

nacional mais circunstanciada, permitindo antever eventuais constrangimentos no processo de 

aplicação das provas finais e dos exames nacionais. 
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4. EXECUÇÃO DA ATIVIDADE 

Esta atividade desenvolveu-se essencialmente durante a realização das provas finais e dos 

exames nacionais, com a intervenção nos estabelecimentos de ensino, de acordo com o 

calendário de realização das provas, publicado anualmente. Desenvolveu-se também ao nível da 

ação disciplinar, nos processos resultantes das desconformidades ocorridas durante o processo 

de realização das provas, detetadas através das fichas de anomalia provenientes da atividade 

dos inspetores, de queixas de utentes e das participações do JNE e de demais entidades. 

 

No ano letivo de 2014-2015, a 1.ª fase das provas finais dos 1.º e 2.º ciclos do ensino básico 

realizou-se nos dias 18, 19, 20 e 21 de maio de 2015 e a 2.ª fase nos dias 13 e 15 de julho. No 3.º 

ciclo, a 1.ª fase decorreu nos dias 15, 17 e 19 de maio e a 2.ª fase nos dias 16, 17 e 20 de julho. 

A 1.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário decorreu de 15 a 25 de junho e a 2.ª fase 

nos dias 17, 20 e 21 de julho. 

 

No Plano de Atividades da IGEC para 2015 estavam previstas 205 intervenções, para os quatro 

ciclos e níveis de ensino (1.º, 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário), em escolas do ensino público 

e do ensino particular e cooperativo, sendo a distribuição, por ATI, de 70 escolas no Norte, 45 

no Centro e 90 no Sul. Realizaram-se 260 intervenções, sendo a distribuição por ATI de 86 

escolas no Norte, 58 no Centro e 116 no Sul. O aumento do número de escolas intervencionadas 

em todas as áreas regionais de inspeção face ao planeado, deveu-se à necessidade de intervir, 

pela segunda vez, em escolas em que se detetaram disfuncionalidades na 1.ª fase bem como à 

necessidade de intervir em escolas que, entretanto, foram assinaladas no âmbito do serviço de 

Provedoria e do e-atendimento. 

 

A ação inspetiva planeada consiste numa intervenção desenvolvida numa escola, em um dia. Na 

mesma escola pode ser observado mais de um tipo de prova (provas finais do ensino básico e 

exames nacionais do ensino secundário), ou mais do que um exame, dando lugar, somente, a 

uma ficha de registo de informação/relatório, estando assinalado qual ou quais as provas e os 

anos a que se reporta a intervenção, não incluindo as provas e exames de equivalência à 

frequência. 

   

O trabalho de campo é realizado por um inspetor. Intervieram na atividade no corrente ano 

letivo um total de 74 inspetores. 
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5. RESULTADOS/AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 

No ano letivo 2014-2015, realizaram-se, em Portugal continental, 260 intervenções, distribuídas 

pelo ensino público e pelo ensino particular e cooperativo, nos três ciclos do ensino básico e no 

ensino secundário, tendo a região do Sul registado o maior número de intervenções, 116 (44,6%), 

seguida do Norte, 86 (33,1%) e do Centro, 58 (22,3%). 

 

Na mesma escola, foi, em regra, fiscalizada a realização de mais do que um ciclo ou 

prova/exame, num mesmo dia. Foi sempre preenchida apenas uma ficha por intervenção (dia) 

que abrange todas as provas e exames realizados nesse dia.  

 

No ano letivo de 2014-2015 não se realizaram intervenções em escolas portuguesas no 

estrangeiro, ao contrário do ocorrido nos dois anos escolares anteriores. 

 

5.1. Intervenção nas escolas 

Comparando os anos letivos de 2013-2014 e 2014-2015, situação observável no GRÁFICO 1, infra, 

verifica-se um maior número de intervenções neste último ano – invertendo-se assim a situação 

verificada no ano letivo anterior face a 2012-2013:  

 

GRÁFICO 1 – INTERVENÇÕES INSPETIVAS REALIZADAS, A NÍVEL REGIONAL EM 2013-2014 E 2014-2015 

 

 

Das intervenções efetuadas nos diferentes níveis de ensino, abrangeram-se estabelecimentos de 

ensino público, bem como estabelecimentos de ensino particular e cooperativo (EPC), conforme 

se pode observar no GRÁFICO 2, infra: 
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GRÁFICO 2: DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DAS INTERVENÇÕES NO ENSINO PÚBLICO E NO ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO 

 

 

Do total de 260 intervenções inspetivas, 74 foram do ensino particular e cooperativo, figurando 

uma percentagem de 28,5%. Na área territorial do Sul foi intervencionado um estabelecimento 

militar de ensino não superior do Exército, dependente do Ministério da Defesa Nacional. 

Note-se que na área territorial de inspeção do Norte o número de intervenções em 

estabelecimentos de ensino particular e cooperativo foi superior à percentagem global de 25%, 

situando-se em 34,9%. Na área territorial de inspeção do Centro as intervenções em 

estabelecimentos de ensino particular e cooperativo situaram-se em 27,6%. 

 

Relativamente aos níveis e ciclos de ensino observados, verifica-se que em todas as ATI as provas 

de exames do ensino secundário foram as mais observadas (sobretudo na área territorial do Sul), 

conforme se pode observar no GRÁFICO 3, infra: 

 

GRÁFICO 3: DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DAS INTERVENÇÕES POR NÚMERO DE PROVAS, POR NÍVEIS E CICLOS DE ENSINO 
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Quanto ao número de alunos a realizar provas e exames, nas escolas intervencionadas neste ano, 

podemos observar o GRÁFICO 4, infra: 

 

GRÁFICO 4: ALUNOS INSCRITOS VS. ALUNOS QUE REALIZARAM PROVAS/EXAMES, NO MOMENTO DAS INTERVENÇÕES INSPETIVAS 

 

 

 

É no ensino secundário que se verifica o maior número de alunos a realizar exames nas escolas 

intervencionadas no momento das intervenções, com uma percentagem de 55,8%, sobre o total 

de alunos que realizavam exames, no momento das intervenções inspetivas (24 616), seguido do 

3.º ciclo do ensino básico, com uma percentagem de 16,7%, do 2.º ciclo, com 15,3% e, 

finalmente, do 1.º ciclo, com 12,3%. A diferença entre o número de alunos inscritos e a realizar 

prova ou exame é mais elevada no ensino secundário. 

 

No que concerne à relação entre o número de salas em funcionamento nas escolas 

intervencionadas e o número de salas observadas, de um total de 2092 salas em funcionamento, 

foram observadas 1912, o que correspondeu a uma percentagem de 91,4%. Por nível de ensino, 

verifica-se que no 1.º ciclo foram observadas 88,5% das salas em funcionamento no ciclo de 

ensino, no 2.º ciclo 92,7%, no 3.º ciclo 97% e no ensino secundário 90%. Assim, o ciclo de ensino 

com maior cobertura relativa de observação de salas face às salas em funcionamento foi o 3.º 

ciclo, tal como sucedeu no ano letivo anterior. No GRÁFICO 5, infra, é possível observar o número 

de salas observadas face ao número de salas em funcionamento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3022 3017 
3784 3757 4123 4110 

14 825 

13 732 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

Inscritos Presentes Inscritos Presentes Inscritos Presentes Inscritos Presentes 

1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo ES 



 

 

 

 

 

 
 

PROVAS FINAIS DO ENSINO BÁSICO E EXAMES NACIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO – 2014-2015 

18 

GRÁFICO 5: SALAS EM FUNCIONAMENTO E SALAS OBSERVADAS, POR CICLO E NÍVEL DE ENSINO 

 

 
 

Relativamente às provas observadas, no ensino básico, foram observadas provas finais do 1.º 

ciclo de Português (código 41) e de Matemática (código 42), bem como as de Língua Portuguesa 

Não Materna. No 2.º ciclo observaram-se as provas de Português (código 61), Matemática (código 

62), bem como as de Língua Portuguesa Não Materna. Nas provas finais do 3.º ciclo, 

observaram-se as provas de Português (código 91) e Matemática (código 92), bem como, 

igualmente, Língua Portuguesa Não Materna. 

 

No GRÁFICO 6, infra, é possível analisar o número de provas observadas, por ciclo do ensino 

básico: 

 

GRÁFICO 6: PROVAS FINAIS OBSERVADAS POR CICLO DO ENSINO BÁSICO 
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Da leitura do GRÁFICO 6, é possível verificar que a prova mais observada foi a de Matemática do 

3.º ciclo (32 intervenções), seguida de Português do 3.º ciclo (31 intervenções), e das provas de 

Matemática e Português do 2.º ciclo (19 intervenções em cada uma) e de Matemática e 

Português do 1.º ciclo (16 e 18 intervenções, respetivamente) e Português do 3.º ciclo (23 

intervenções). As provas menos observadas foram as de Português Língua Não Materna. 

 

No ensino secundário, foram observados diversos exames nacionais, conforme se pode verificar 

no GRÁFICO 7, infra. 

 

GRÁFICO 7: EXAMES NACIONAIS OBSERVADOS 

 
 

Pelo GRÁFICO 7 verifica-se que o exame de Português (código 639) foi o mais observado – na linha 

do ocorrido em anos letivos anteriores –, seguido do exame de Matemática A (código 635). Em 

terceiro lugar, temos os exames de Física e Química A (código 715) e de Filosofia (código 714), 

com 22 intervenções em cada uma das provas de exame. Em quarto lugar surgem as provas de 

exame de Biologia e Geologia (código 702) e Geografia A (código 719), ambos com 20 provas 

observadas. Os exames que, de todos os observados, tiveram o menor número de intervenções, 

foram os de Alemão (código 501), com três intervenções, História B (código 723), com quatro, 

tal como Língua Portuguesa Não Materna (intermédio – código 839) e Francês (código 517), este 

último com cinco intervenções. Não foram efetuadas observações dos exames nacionais de 

Português B – 239 e Latim A – 732. 
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5.2. Desconformidades observadas 

 

De acordo com o roteiro da atividade, as desconformidades identificadas podem ser de dois 

tipos: desvios e anomalias. 

 

Os desvios correspondem a situações passíveis de remediação imediata, que não colocam em 

causa as condições de equidade e sigilo na prestação de provas, excetuados os casos de não 

arguição de impedimentos, em violação dos artigos 44.º e sgs. do Código do Procedimento 

Administrativo. O registo da observação dessas situações foi efetuado com N (Não cumprido), 

tendo-se procedido ao necessário esclarecimento de contextualização no campo Observações. 

 

As anomalias identificam ocorrências que afetam o normal funcionamento do serviço inerente às 

provas finais e aos exames nacionais e situações que podem introduzir quebra nas condições de 

equidade e/ou confidencialidade. Estas situações devem ser também registadas com N, 

implicando o preenchimento de formulário próprio.  

 

5.2.1. Desvios 

No presente ano letivo, nas 260 intervenções efetuadas, observaram-se 237 desvios, sendo 39 no 

1.º ciclo, 41 no 2.º ciclo, 51 no 3.º ciclo e 106 no ensino secundário, o que denota uma 

diminuição significativa do número de desvios face aos verificados em anos anteriores, o 

que constitui uma conclusão fundamental a extrair dos resultados da presente atividade. 

 

O GRÁFICO 8, infra, é relativo aos desvios ocorridos nas provas finais e nos exames nacionais. 

Comparando com os dados dos anos letivos anteriores (370 desvios em 2012-2013 e 365 em 

2013-2014), verifica-se que houve um decréscimo significativo dos desvios observados nas 

escolas. Os decréscimos mais significativos deram-se no ensino básico. 

  

Analisando os dados do referido gráfico, verifica-se que é no ensino secundário que ocorre um 

maior número de desvios.  

 

GRÁFICO 8: DESVIOS NAS PROVAS FINAIS/EXAMES NACIONAIS, DE 2012-2013 A 2014-2015 
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Os QUADROS I, II, III e IV apresentam os desvios que se verificaram, por ciclo, com a indicação do 

respetivo item do roteiro.  

 

Nas provas finais do 1.º ciclo, os desvios mais frequentes, num número muito superior aos 

restantes, foi o relacionado com a não existência de procedimentos formais de regulação para o 

cumprimento das disposições previstas no Código do Procedimento Administrativo respeitantes 

aos casos de impedimento sobre familiares próximos. Verifica-se, no entanto, que estas 

disposições acabam por ser observadas, embora muitas vezes se baseiem no conhecimento direto 

que os diretores possuem das situações de impedimento e incompatibilidades. Outro desvio 

deve-se ao não cumprimento do disposto na Norma 02/JNE/2015 relativo à realização/promoção 

de reuniões para a transmissão de instruções junto dos assistentes técnicos, as quais têm caráter 

obrigatório. Numa escola de acolhimento de alunos do 1.º ciclo observou-se incumprimento ao 

nível do acompanhamento e orientação, antes, durante o intervalo e no fim da realização das 

provas finais. A designação de responsáveis pelos programas informáticos PFEB, ENEB e ENES (e 

respetivos substitutos) continua a não ser efetivada formalmente, continuando a recair em 

elementos não docentes, em contradição com o disposto nos normativos reguladores das provas 

e exames, os quais sublinham a obrigatoriedade do exercício dessa função por elementos do 

pessoal docente. Prosseguem situações em que não se procede à designação formal de 

intervenientes no serviço de exames, não se procedendo à produção formal dos despachos de 

designação. Finalmente, ainda se observam algumas disfuncionalidades relativas à aplicação de 

condições especiais de realização das provas por parte de alunos com dislexia e dislexia severa e 

a alunos com necessidades educativas não abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de 

janeiro, ao protocolo de entrega dos cadernos, ao controlo do material a usar pelos alunos, à 

entrega de folhas de rascunho e recolha final das folhas, à substituição de professores vigilantes. 

Outros desvios são residuais, sendo de apontar ainda um deficiente controlo da utilização de 

lápis por parte dos alunos, o que podia ter comprometido a classificação final das respetivas 

provas, uma vez que tal utilização não observava o disposto nas instruções da prova. 

 

De uma forma geral, considera-se que os procedimentos decorreram de uma forma positiva. 

 
 

QUADRO I – DESVIOS OBSERVADOS NAS PROVAS FINAIS DO 1.º CICLO, POR CAMPO DE OBSERVAÇÃO/ITEM DO ROTEIRO 

Item do Roteiro 
N.º de desvios 

2014-2015 

A - Medidas organizativas da competência do diretor da escola 

1 Divulgação, por escrito, da Norma 02/JNE/2015, junto de:  

1.1 Elementos do secretariado de exames 0 

1.2 Diretores de turma 0 

1.3 Professores coadjuvantes 0 

1.4 Professores classificadores 1 

1.5 Professores vigilantes 0 

1.6 Encarregados de educação 0 

2 Afixações obrigatórias:  

2.1 
Resumo das instruções constantes da Norma 02/JNE/2015 (na íntegra, os n.ºs 4, 9, 
10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, todo o capítulo III e os Modelos JNE indicados 
em 2.6.) em lugar de estilo com razoável antecedência 

0 
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QUADRO I – DESVIOS OBSERVADOS NAS PROVAS FINAIS DO 1.º CICLO, POR CAMPO DE OBSERVAÇÃO/ITEM DO ROTEIRO (CONT.) 

Item do Roteiro 
N.º de desvios 

2014-2015 

2.2 Informações – Prova/Exame 0 

3 Realização de reuniões para transmissão das instruções com:   

3.1 Professores do secretariado de exames 0 

3.2 Professores vigilantes 0 

3.3 Professores coadjuvantes  0 

3.4 Assistentes técnicos 2 

3.5 Assistentes operacionais 0 

4 

Os alunos realizam provas ou exames em escola de acolhimento, de acordo com os 
critérios definidos pelo JNE [entre outros, exigência de um número igual ou superior 
a 10 alunos e existência de professores vigilantes de outros ciclos de educação e 
ensino] 

0 

5 
No 1.º ciclo, nos casos de realização das provas em escola de acolhimento, observam-
se as condições de acompanhamento e orientação, antes, durante o intervalo e no 
fim da realização das provas finais 

1 

6 
Existência de procedimentos formais de regulação para o cumprimento das 
disposições previstas no Código do Procedimento Administrativo respeitantes aos 
casos de impedimento sobre familiares próximos 

16 

7 
Foram observadas as disposições previstas no CPA, respeitantes aos casos de 
impedimento 

0 

8 

Distribuição de dois professores vigilantes por cada sala, escolhidos de entre os que 
não lecionam a disciplina sobre a qual incide a prova e, sempre que possível, não 
pertençam ao grupo de recrutamento que lecione a disciplina sobre a qual incide a 
prova. No caso do 1.º ciclo, escolhidos de entre os que não lecionam este ciclo de 
ensino nem a disciplina correspondente em outros ciclos e níveis de ensino 

0 

9 Constituição de um secretariado de exames 0 

10 
Designação do coordenador do secretariado de exames de entre os professores do 
quadro da escola/agrupamento 

0 

11 
Designação do substituto do coordenador, de entre os professores que integram o 
secretariado de exames 

0 

12 
Designação de um docente responsável pelos programas informáticos PFEB, ENEB e 
ENES 

1 

13 
Designação de um docente substituto do responsável pelos programas informáticos 
PFEB, ENEB e ENES 

2 

14 Designação dos professores coadjuvantes para cada disciplina objeto de prova/exame 1 

15 Designação de professores vigilantes, incluindo os suplentes 1 

16 
Pautas de chamada elaboradas por forma a preservarem o mais possível o grupo-
turma, no 1.º ciclo 

0 

17 
Afixação das pautas de chamada com, pelo menos, 48 horas de antecedência, 
relativamente ao início das provas 

0 

18 Credenciação dos docentes para receção dos enunciados das provas 0 

19 
Disponibilização de material necessário à realização das provas do 1.º ciclo, em caso 
de necessidade 

0 

20 
Disposição das carteiras ou mesas, nas salas de exame, de forma a manter uma 
distância adequada entre os alunos, garantindo que não pode estar mais do que um 
aluno em cada carteira 

0 

21 
Comunicação aos encarregados de educação, ou aos alunos, quando maiores, da 
proibição de estes serem portadores de telemóveis (ou outro equipamento proibido), 
durante a realização da prova, por esta situação levar à anulação da prova/exame 

0 
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QUADRO I – DESVIOS OBSERVADOS NAS PROVAS FINAIS DO 1.º CICLO, POR CAMPO DE OBSERVAÇÃO/ITEM DO ROTEIRO (CONT.) 

Item do Roteiro 
N.º de desvios 

2014-2015 

22 Criação de condições de sigilo/segurança, na escola, relativas a:   

22.1 Sacos com os enunciados das provas 0 

22.2 Provas realizadas e talões 0 

23 
Autorização de aplicação de condições especiais na realização de provas finais do 1.º, 
2.º e 3.º ciclos, para alunos com NEE de caráter permanente, abrangidos pelo D.-L. 
n.º 3/2008, de 7 de janeiro, com PEI 

0 

24 
Autorização de aplicação de condições especiais para alunos do ensino básico com 
dislexia ou dislexia severa 

2 

25 
Nomeação das equipas de elaboração das provas finais e exames a nível de escola, e 
respetivo coordenador 

1 

26 

Aprovação, pelo conselho pedagógico, sob proposta do grupo/departamento 
curricular, da estrutura, cotações e respetivos critérios de classificação das provas 
finais e dos exames realizados a nível de escola e dos documentos Informação – Prova 
Final a Nível de Escola e Informações – Exame a Nível de Escola 

0 

27 

Autorização de aplicação de condições especiais na realização de provas finais dos 
1.º, 2.º e 3.º ciclos para alunos com necessidades especiais de saúde, decorrentes de 
situações clínicas graves, ou necessidades educativas não abrangidas pelo Decreto-Lei 
n.º 3/2008 

0 

28 
Criação de condições para o cumprimento do dever de sigilo por parte dos 
professores coadjuvantes 

0 

29 
Distribuição dos assistentes operacionais, de modo a garantir a efetiva vigilância nas 
zonas envolventes das salas de exame 

0 

30 
Afixação dos enunciados em local apropriado da escola, após o final da realização da 
prova, incluindo o período de tolerância 

0 

B – Atividades da competência do secretariado de exames 

1 
Cumprimento das normas relativas à ausência de identificação dos alunos (Modelos 
01/JNE e 01-A/JNE) 

0 

2 
Entrega dos sacos com os enunciados das provas de exame, nas salas, aos professores 
vigilantes e respetiva confirmação do código da prova com o código da pauta de cada 
sala 

0 

3 
Distribuição em condições de segurança, no início da prova, de um enunciado a aluno 
que realize prova/exame numa sala à parte 

0 

4 
Distribuição dos Cadernos 1 e 2, respetivamente, no início das 1.ª e 2.ª partes das 
provas finais do 1.º ciclo 

1 

5 
Confirmação, em todas as salas de prova/exame, do registo no quadro da hora de 
início e de conclusão das provas 

0 

6 
Distribuição, no início da prova, de um exemplar do respetivo enunciado ao professor 
coadjuvante 

0 

7 
Autorização para o professor coadjuvante informar sobre gralhas tipográficas ou erros 
evidentes, nos enunciados das provas 

0 

8 Observação dos procedimentos relativos à substituição dos professores vigilantes 1 

9 
Confirmação, em todas as salas, junto dos professores vigilantes, da hora de 
conclusão da prova, 30 minutos antes  

0 

10 
Conferência do número total de provas entregues pelos professores vigilantes com o 
total de presenças assinaladas nas pautas de chamada 

0 

11 
Cumprimento das normas relativas à preparação das provas para envio ao 
agrupamento de exames 

0 
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QUADRO I – DESVIOS OBSERVADOS NAS PROVAS FINAIS DO 1.º CICLO, POR CAMPO DE OBSERVAÇÃO/ITEM DO ROTEIRO (CONT.) 

Item do Roteiro 
N.º de desvios 

2014-2015 

C - Atividades da competência dos professores coadjuvantes 

1 Verificação e controlo do material específico a usar pelos alunos  1 

2 

Transmissão oral de esclarecimentos aos alunos sobre o conteúdo das provas de 
âmbito nacional, desde que expressamente comunicados ou autorizados pelo JNE e 
transmissão oral de esclarecimentos/erratas reportados pelo IAVE e a ser divulgados 
pelo JNE (constantes dos sacos) 

0 

3 
Divulgação de informação junto dos alunos sobre outras erratas, desde que 
expressamente autorizada pelo secretariado de exames 

0 

4 
Solicitação de pedidos de esclarecimento ao IAVE, I. P., relativos aos conteúdos das 
provas e ao JNE sobre todas as outras situações 

0 

5 Cumprimento do dever de sigilo 0 

D - Atividades da competência dos professores vigilantes 

1 Distribuição dos alunos na sala, por ordem da pauta de chamada 0 

2 Existência de um aluno por carteira 0 

3 Manutenção de lugar vago, em caso de falta de aluno 0 

4 

Recolha de objetos não estritamente necessários à realização da prova/exame 
(mochilas, carteiras, estojos, etc.) e assinatura do Modelo 14/JNE (material ou 
equipamento não autorizado: livros, cadernos, ou folhas nem quaisquer sistemas de 
comunicação móvel como computadores portáteis, aparelhos de vídeo ou áudio, 
incluindo telemóveis, bips, etc.) 

0 

5 
Registo, no quadro, da hora de início e de conclusão da prova, dos respetivos 
períodos de tolerância, bem como, nos casos aplicáveis, da hora de início e conclusão 
das partes das provas 

0 

6 
Informação sobre o preenchimento dos cabeçalhos e demais instruções, 
procedimentos e advertências 

0 

7 
Confirmação, após a distribuição dos enunciados, do número de exemplares 
existentes, face ao número registado no exterior do saco 

0 

8 Verificação da identidade dos alunos 0 

9 Verificação do correto preenchimento do cabeçalho da prova e aposição de rubrica 0 

10 
Entrega aos alunos, só após a entrega dos enunciados das provas/exames, de folhas 
de rascunho carimbadas, datadas e rubricadas 

2 

11 
Não utilização de sistemas de comunicação móvel, nas salas, pelos professores 
vigilantes 

0 

12 
Vigilância efetiva dos alunos durante a realização da prova, percorrendo os lugares 
com o mínimo de perturbação para os alunos e não prestação de esclarecimentos aos 
alunos 

0 

13 
Verificação da eventual utilização de material não autorizado, da autorização 
individual do material autorizado, e da utilização do lápis pelos alunos (sem expressa 
indicação) 

2 

14 
Durante o intervalo das provas do 1.º ciclo, a sala garante todas as condições de 
segurança 

0 

15 
Cumprimento do estipulado relativamente à duração do tempo regulamentar das 
provas 

0 

16 Recolha dos cadernos 1 e 2 (1.º ciclo e PLNM – 1.º e 2.º ciclos) 1 
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QUADRO I – DESVIOS OBSERVADOS NAS PROVAS FINAIS DO 1.º CICLO, POR CAMPO DE OBSERVAÇÃO/ITEM DO ROTEIRO (CONT.) 

Item do Roteiro 
N.º de desvios 

2014-2015 

17 
Realização do intervalo de 15 minutos (provas finais do 1.º ciclo e PLNM – 1.º e 2.º 
ciclos), nas condições previstas nos números 17.10 e 17.11, da Norma 02/JNE/2015 

0 

18 
Cumprimento do disposto no n.º 19 da Norma 02/JNE/2015 no que diz respeito à 
substituição das folhas de resposta 

0 

19 
Observância do correto procedimento, nos casos de: desistência, abandono não 
autorizado, irregularidades ou fraudes 

0 

20 
Aplicação da prova/exame a alunos com NEE de carácter permanente, de acordo com 
as condições previstas nos despachos de autorização 

0 

21 

Aplicação da prova/exame a alunos com necessidades especiais de saúde decorrentes 
de situações clínicas graves, a alunos com necessidades educativas não abrangidos 
pelo Decreto-Lei n.º 3/2008 e a alunos com incapacidades físicas temporárias de 
acordo com as condições previstas nos despachos de autorização 

1 

22 Recolha das folhas de resposta, nos termos do n.º 25 da Norma 02/JNE/2015 2 

23 
Entrega das folhas de resposta, da pauta de chamada e dos enunciados não utilizados 
no secretariado de exames 

0 

 

Da análise ao GRÁFICO 9, infra, pode-se verificar que no 1.º ciclo, o campo de análise com maior 

número de desvios, foi o das Medidas organizativas da competência do responsável do 

agrupamento/escola (28 desvios), seguido de Atividades da competência dos professores 

vigilantes (8 desvios). 

 

 

GRÁFICO 9: DESVIOS ASSINALADOS NAS PROVAS FINAIS DO 1.º CICLO, POR CAMPO DE ANÁLISE 

 

 
A - Medidas organizativas da competência do responsável do agrupamento/escola; 

B - Atividades da competência do secretariado de exames; 

C – Atividades da competência dos professores coadjuvantes; 

D - Atividades da competência dos professores vigilantes. 
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Nas provas finais do 2.º ciclo, o indicador com maior número de desvios foi o da falta da 

existência de procedimentos formais de regulação para o cumprimento das disposições previstas 

no CPA respeitantes aos casos de impedimento sobre familiares próximos, por parte da direção 

da escola, havendo ainda um caso em que essas disposições foram incumpridas. Outros desvios 

devem-se ao não cumprimento do disposto na Norma 02/JNE/2015 relativo a afixações 

obrigatórias e à não realização/promoção de reuniões, também elas de caráter obrigatório. 

Também se observam desvios devido à não designação do substituto do responsável dos 

programas informáticos de gestão do processo de aplicação das provas e exames (PFEB, ENEB e 

ENES), a deficiências na elaboração nas pautas de chamada, à não confirmação, em todas as 

salas, por parte do secretariado, da hora de conclusão da prova, 30 minutos antes desse 

momento bem como de informação acerca do preenchimento de cabeçalhos e outras 

informações. Outros desvios são residuais.  

 

QUADRO II – DESVIOS OBSERVADOS NAS PROVAS FINAIS DO 2.º CICLO, POR CAMPO DE OBSERVAÇÃO/ITEM DO ROTEIRO 

Item do Roteiro 
N.º de desvios 

2014-2015 

A - Medidas organizativas da competência do diretor da escola 

1 Divulgação, por escrito, da Norma 02/JNE/2015, junto de:  

1.1 Elementos do secretariado de exames 0 

1.2 Diretores de turma 0 

1.3 Professores coadjuvantes 0 

1.4 Professores classificadores 1 

1.5 Professores vigilantes 0 

1.6 Encarregados de educação 0 

2 Afixações obrigatórias:  

2.1 
Resumo das instruções constantes da Norma 02/JNE/2015 (na íntegra, os n.ºs 4, 9, 
10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, todo o capítulo III e os Modelos JNE indicados 
em 2.6.) em lugar de estilo com razoável antecedência 

3 

2.2 Informações – Prova/Exame 3 

3 Realização de reuniões para transmissão das instruções com:   

3.1 Professores do secretariado de exames 0 

3.2 Professores vigilantes 0 

3.3 Professores coadjuvantes  0 

3.4 Assistentes técnicos 3 

3.5 Assistentes operacionais 1 

4 

Os alunos realizam provas ou exames em escola de acolhimento, de acordo com os 
critérios definidos pelo JNE [entre outros, exigência de um número igual ou superior 
a 10 alunos e existência de professores vigilantes de outros ciclos de educação e 
ensino] 

0 

5 
Existência de procedimentos formais de regulação para o cumprimento das 
disposições previstas no Código do Procedimento Administrativo respeitantes aos 
casos de impedimento sobre familiares próximos. 

12 

6 
Foram observadas as disposições previstas no CPA, respeitantes aos casos de 
impedimento 

1 

 



 

 

 

 

 

 
 

PROVAS FINAIS DO ENSINO BÁSICO E EXAMES NACIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO – 2014-2015 

27 

QUADRO II – DESVIOS OBSERVADOS NAS PROVAS FINAIS DO 2.º CICLO, POR CAMPO DE OBSERVAÇÃO/ITEM DO ROTEIRO (CONT.) 

Item do Roteiro 
N.º de desvios 

2014-2015 

7 
Distribuição de dois professores vigilantes por cada sala, escolhidos de entre os que 
não lecionam a disciplina sobre a qual incide a prova e, sempre que possível, não per-
tençam ao grupo de recrutamento que lecione a disciplina sobre a qual incide a prova. 

0 

8 Constituição de um secretariado de exames 0 

9 
Designação do coordenador do secretariado de exames de entre os professores do 
quadro da escola/agrupamento 

0 

10 
Designação do substituto do coordenador, de entre os professores que integram o 
secretariado de exames 

2 

11 
Designação de um docente responsável pelos programas informáticos PFEB, ENEB e 
ENES 

2 

12 
Designação de um docente substituto do responsável pelos programas informáticos 
PFEB, ENEB e ENES 

3 

13 Designação dos professores coadjuvantes para cada disciplina objeto de prova/exame 0 

14 Designação de professores vigilantes, incluindo os suplentes 1 

15 
Pautas de chamada elaboradas por disciplina e por ordem alfabética ou de forma a 
preservarem o mais possível o grupo-turma, no 2.º ciclo 

0 

16 
Afixação das pautas de chamada com, pelo menos, 48 horas de antecedência, 
relativamente ao início das provas 

0 

17 Credenciação dos docentes para receção dos enunciados das provas 0 

18 
Disposição das carteiras ou mesas, nas salas de exame, de forma a manter uma 
distância adequada entre os alunos, garantindo que não pode estar mais do que um 
aluno em cada carteira 

0 

19 
Comunicação aos encarregados de educação, ou aos alunos, quando maiores, da 
proibição de estes serem portadores de telemóveis (ou outro equipamento proibido), 
durante a realização da prova, por esta situação levar à anulação da prova/exame 

1 

20 Criação de condições de sigilo/segurança, na escola, relativas a:   

20.1 Sacos com os enunciados das provas 0 

20.2 Provas realizadas e talões 0 

21 
Autorização de aplicação de condições especiais na realização de provas finais do 1.º, 
2.º e 3.º ciclos, para alunos com NEE de caráter permanente, abrangidos pelo D.-L. n.º 
3/2008, de 7 de janeiro, com PEI 

0 

22 
Autorização de aplicação de condições especiais para alunos do ensino básico com 
dislexia ou dislexia severa 

0 

23 
Nomeação das equipas de elaboração das provas finais e exames a nível de escola, e 
respetivo coordenador 

1 

24 

Aprovação, pelo conselho pedagógico, sob proposta do grupo/departamento curricular, 
da estrutura, cotações e respetivos critérios de classificação das provas finais e dos 
exames realizados a nível de escola e dos documentos Informação – Prova Final a Nível 
de Escola e Informações – Exame a Nível de Escola 

0 

25 

Autorização de aplicação de condições especiais na realização de provas finais dos 1.º, 
2.º e 3.º ciclos para alunos com necessidades especiais de saúde, decorrentes de 
situações clínicas graves, ou necessidades educativas não abrangidas pelo Decreto-Lei 
n.º 3/2008 

0 

26 
Criação de condições para o cumprimento do dever de sigilo por parte dos professores 
coadjuvantes 

0 

27 
Distribuição dos assistentes operacionais, de modo a garantir a efetiva vigilância nas 
zonas envolventes das salas de exame 

1 

28 
Afixação dos enunciados em local apropriado da escola, após o final da realização da 
prova, incluindo o período de tolerância 

0 
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QUADRO II – DESVIOS OBSERVADOS NAS PROVAS FINAIS DO 2.º CICLO, POR CAMPO DE OBSERVAÇÃO/ITEM DO ROTEIRO (CONT.) 

Item do Roteiro 
N.º de desvios 

2014-2015 

B – Atividades da competência do secretariado de exames 

1 
Cumprimento das normas relativas à ausência de identificação dos alunos (Modelos 
01/JNE e 01-A/JNE) 

0 

2 
Entrega dos sacos com os enunciados das provas de exame, nas salas, aos professores 
vigilantes e respetiva confirmação do código da prova com o código da pauta de cada 
sala 

0 

3 
Distribuição em condições de segurança, no início da prova, de um enunciado a aluno 
que realize prova/exame numa sala à parte 

0 

4 
Distribuição dos Cadernos 1 e 2, respetivamente, no início das 1.ª e 2.ª partes das 
provas finais de Matemática do 2.º ciclo 

0 

5 
Confirmação, em todas as salas de prova/exame, do registo no quadro da hora de 
início e de conclusão das provas 

2 

6 
Distribuição, no início da prova, de um exemplar do respetivo enunciado ao professor 
coadjuvante 

0 

7 
Autorização para o professor coadjuvante informar sobre gralhas tipográficas ou erros 
evidentes, nos enunciados das provas 

0 

8 Observação dos procedimentos relativos à substituição dos professores vigilantes 0 

9 
Confirmação, em todas as salas, junto dos professores vigilantes, da hora de conclusão 
da prova, 30 minutos antes  

0 

10 
Conferência do número total de provas entregues pelos professores vigilantes com o 
total de presenças assinaladas nas pautas de chamada 

0 

11 
Cumprimento das normas relativas à preparação das provas para envio ao agrupamento 
de exames 

0 

C - Atividades da competência dos professores coadjuvantes 

1 Verificação e controlo do material específico a usar pelos alunos  0 

2 Preenchimento do Modelo 03/JNE – Identificação de máquina de calcular 0 

3 

Transmissão oral de esclarecimentos aos alunos sobre o conteúdo das provas de âmbito 
nacional, desde que expressamente comunicados ou autorizados pelo JNE e 
transmissão oral de esclarecimentos/erratas reportados pelo IAVE e a ser divulgados 
pelo JNE (constantes dos sacos) 

0 

4 
Divulgação de informação junto dos alunos sobre outras erratas, desde que 
expressamente autorizada pelo secretariado de exames 

0 

5 
Solicitação de pedidos de esclarecimento ao IAVE, I. P., relativos aos conteúdos das 
provas e ao JNE sobre todas as outras situações 

0 

6 Cumprimento do dever de sigilo 0 

D - Atividades da competência dos professores vigilantes 

1 Distribuição dos alunos na sala, por ordem da pauta de chamada 0 

2 Existência de um aluno por carteira 0 

3 Manutenção de lugar vago, em caso de falta de aluno 0 

4 

Recolha de objetos não estritamente necessários à realização da prova/exame 
(mochilas, carteiras, estojos, etc.) e assinatura do Modelo 14/JNE (material ou 
equipamento não autorizado: livros, cadernos, ou folhas nem quaisquer sistemas de 
comunicação móvel como computadores portáteis, aparelhos de vídeo ou áudio, 
incluindo telemóveis, bips, etc.) 

0 
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QUADRO II – DESVIOS OBSERVADOS NAS PROVAS FINAIS DO 2.º CICLO, POR CAMPO DE OBSERVAÇÃO/ITEM DO ROTEIRO (CONT.) 

Item do Roteiro 
N.º de desvios 

2014-2015 

5 
Registo, no quadro, da hora de início e de conclusão da prova, dos respetivos períodos 
de tolerância, bem como, nos casos aplicáveis, da hora de início e conclusão das 
partes das provas 

2 

6 
Informação sobre o preenchimento dos cabeçalhos e demais instruções, procedimentos 
e advertências 

0 

7 
Confirmação, após a distribuição dos enunciados, do número de exemplares 
existentes, face ao número registado no exterior do saco 

0 

8 Verificação da identidade dos alunos 0 

9 Verificação do correto preenchimento do cabeçalho da prova e aposição de rubrica 0 

10 
Entrega aos alunos, só após a entrega dos enunciados das provas/exames, de folhas de 
rascunho carimbadas, datadas e rubricadas 

1 

11 
Não utilização de sistemas de comunicação móvel, nas salas, pelos professores 
vigilantes 

0 

12 
Vigilância efetiva dos alunos durante a realização da prova, percorrendo os lugares 
com o mínimo de perturbação para os alunos e não prestação de esclarecimentos aos 
alunos 

0 

13 
Verificação da eventual utilização de material não autorizado, da autorização 
individual do material autorizado, e da utilização do lápis pelos alunos (sem expressa 
indicação) 

0 

14 
Cumprimento do estipulado relativamente à duração do tempo regulamentar das 
provas 

1 

15 Recolha das máquinas calculadoras (prova de Matemática dos 2.º e 3.º ciclos) 0 

16 
Realização do intervalo de 15 minutos (PLNM – 2.º ciclo), nas condições previstas nos 
números 17.10 e 17.11, da Norma 02/JNE/2015 

0 

17 
Cumprimento do disposto no n.º 19 da Norma 02/JNE/2015 no que diz respeito à 
substituição das folhas de resposta 

0 

18 
Observância do correto procedimento, nos casos de: desistência, abandono não 
autorizado, irregularidades ou fraudes 

0 

19 
Aplicação da prova/exame a alunos com NEE de carácter permanente, de acordo com 
as condições previstas nos despachos de autorização 

0 

20 

Aplicação da prova/exame a alunos com necessidades especiais de saúde decorrentes 
de situações clínicas graves, a alunos com necessidades educativas não abrangidos 
pelo Decreto-Lei n.º 3/2008 e a alunos com incapacidades físicas temporárias de 
acordo com as condições previstas nos despachos de autorização 

0 

21 Recolha das folhas de resposta, nos termos do n.º 25 da Norma 02/JNE/2015 0 

22 
Entrega das folhas de resposta, da pauta de chamada e dos enunciados não utilizados 
no secretariado de exames 

0 

 

Relativamente aos campos de análise, no campo C, Atividades da competência dos professores 

coadjuvantes, não foi assinalado qualquer desvio, nas escolas observadas, nos dias das provas, 

como se pode verificar através do gráfico 10, relativo ao número de desvios, nas provas finais de 

2.º ciclo, por campo de análise, aliás tal como sucedeu no ano letivo transato. Foi no campo A - 

Medidas organizativas da competência do responsável do agrupamento/escola, que ocorreu o 

maior número de desvios (35). 
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GRÁFICO 10: DESVIOS ASSINALADOS NAS PROVAS FINAIS DO 2.º CICLO, POR CAMPO DE ANÁLISE 

 

A - Medidas organizativas da competência do responsável do agrupamento/escola; 

B - Atividades da competência do secretariado de exames; 

C – Atividades da competência dos professores coadjuvantes; 

D - Atividades da competência dos professores vigilantes. 

 

De acordo com o quadro III, o desvio mais vezes detetado, nas provas de 3.º ciclo, relaciona-se 

com a ausência de procedimentos formais de regulação para o cumprimento das disposições 

previstas no CPA respeitantes aos casos de impedimento sobre familiares próximos, por parte da 

direção da escola (12 desvios). Neste ciclo de ensino, observaram-se dois desvios referentes a 

desrespeito pelas disposições do Código do Procedimento Administrativo relativos a 

impedimentos. Outros desvios devem-se ao não cumprimento do disposto na Norma 02/JNE/2015 

relativo a afixações obrigatórias (Norma 02/JNE/2015 e enunciados das provas) e à não 

realização/promoção de reuniões, também elas de caráter obrigatório, especialmente com os 

assistentes técnicos. Subsistem situações de ausência de designação de intervenientes no serviço 

de exames (coordenador do secretariado e substituto, responsável dos programas informativos e 

substituto, professores coadjuvantes e, mesmo, de professores vigilantes) e de credenciação de 

docentes para a receção de provas. Relativamente a matérias da competência do professor 

coadjuvante, detetaram-se três desvios relativos à identificação da máquina de calcular. Em sala 

de prova, o desvio que mais sucedeu prendeu-se com o protocolo de entrega das folhas de 

rascunho e de recolha. Outros desvios são residuais, destacando-se, ainda, a não aplicação de 

condições especiais de realização de prova a alunos com necessidades educativas especiais nas 

exatas condições previstas nos despachos de autorização. 
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QUADRO III – DESVIOS OBSERVADOS NAS PROVAS FINAIS DO 3.º CICLO, POR CAMPO DE OBSERVAÇÃO/ITEM DO ROTEIRO 

Item do Roteiro 
N.º de desvios 

2014-2015 

A - Medidas organizativas da competência do diretor da escola 

1 Divulgação, por escrito, da Norma 02/JNE/2015, junto de:  

1.1 Elementos do secretariado de exames 0 

1.2 Diretores de turma 0 

1.3 Professores coadjuvantes 0 

1.4 Professores classificadores 0 

1.5 Professores vigilantes 0 

1.6 Encarregados de educação 0 

2 Afixações obrigatórias:  

2.1 
Resumo das instruções constantes da Norma 02/JNE/2015 (na íntegra, os n.ºs 4, 9, 
10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, todo o capítulo III e os Modelos JNE indicados 
em 2.6.) em lugar de estilo com razoável antecedência 

1 

2.2 Informações – Prova/Exame 0 

3 Realização de reuniões para transmissão das instruções com:   

3.1 Professores do secretariado de exames 1 

3.2 Professores vigilantes 0 

3.3 Professores coadjuvantes  0 

3.4 Assistentes técnicos 3 

3.5 Assistentes operacionais 1 

4 

Os alunos realizam provas ou exames em escola de acolhimento, de acordo com os 
critérios definidos pelo JNE [entre outros, exigência de um número igual ou superior 
a 10 alunos e existência de professores vigilantes de outros ciclos de educação e 
ensino] 

0 

5 
Existência de procedimentos formais de regulação para o cumprimento das 
disposições previstas no Código do Procedimento Administrativo respeitantes aos 
casos de impedimento sobre familiares próximos. 

18 

6 
Foram observadas as disposições previstas no CPA, respeitantes aos casos de 
impedimento 

2 

7 

Distribuição de dois professores vigilantes por cada sala, escolhidos de entre os que 
não lecionam a disciplina sobre a qual incide a prova e, sempre que possível, não 
pertençam ao grupo de recrutamento que lecione a disciplina sobre a qual incide a 
prova. 

0 

8 Constituição de um secretariado de exames 0 

9 
Designação do coordenador do secretariado de exames de entre os professores do 
quadro da escola/agrupamento 

1 

10 
Designação do substituto do coordenador, de entre os professores que integram o 
secretariado de exames 

1 

11 
Designação de um docente responsável pelos programas informáticos PFEB, ENEB e 
ENES 

2 

12 
Designação de um docente substituto do responsável pelos programas informáticos 
PFEB, ENEB e ENES 

2 

13 Designação dos professores coadjuvantes para cada disciplina objeto de prova/exame 1 

14 Designação de professores vigilantes, incluindo os suplentes 1 
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QUADRO III – DESVIOS OBSERVADOS NAS PROVAS FINAIS DO 3.º CICLO, POR CAMPO DE OBSERVAÇÃO/ITEM DO ROTEIRO (CONT.) 

Item do Roteiro 
N.º de desvios 

2014-2015 

15 Pautas de chamada elaboradas por disciplina e por ordem alfabética no 3.º ciclo 0 

16 
Afixação das pautas de chamada com, pelo menos, 48 horas de antecedência, 
relativamente ao início das provas 

0 

17 Credenciação dos docentes para receção dos enunciados das provas 1 

18 
Disposição das carteiras ou mesas, nas salas de exame, de forma a manter uma 
distância adequada entre os alunos, garantindo que não pode estar mais do que um 
aluno em cada carteira 

0 

19 
Comunicação aos encarregados de educação, ou aos alunos, quando maiores, da 
proibição de estes serem portadores de telemóveis (ou outro equipamento proibido), 
durante a realização da prova, por esta situação levar à anulação da prova/exame 

0 

20 Criação de condições de sigilo/segurança, na escola, relativas a:   

20.1 Sacos com os enunciados das provas 0 

20.2 Provas realizadas e talões 0 

21 
Autorização de aplicação de condições especiais na realização de provas finais do 1.º, 
2.º e 3.º ciclos, para alunos com NEE de caráter permanente, abrangidos pelo D.-L. 
n.º 3/2008, de 7 de janeiro, com PEI 

1 

22 
Autorização de aplicação de condições especiais para alunos do ensino básico com 
dislexia ou dislexia severa 

0 

23 
Nomeação das equipas de elaboração das provas finais e exames a nível de escola, e 
respetivo coordenador 

0 

24 

Aprovação, pelo conselho pedagógico, sob proposta do grupo/departamento 
curricular, da estrutura, cotações e respetivos critérios de classificação das provas 
finais e dos exames realizados a nível de escola e dos documentos Informação – Prova 
Final a Nível de Escola e Informações – Exame a Nível de Escola 

1 

25 

Autorização de aplicação de condições especiais na realização de provas finais dos 
1.º, 2.º e 3.º ciclos para alunos com necessidades especiais de saúde, decorrentes de 
situações clínicas graves, ou necessidades educativas não abrangidas pelo Decreto-Lei 
n.º 3/2008 

0 

26 
Criação de condições para o cumprimento do dever de sigilo por parte dos 
professores coadjuvantes 

0 

27 
Distribuição dos assistentes operacionais, de modo a garantir a efetiva vigilância nas 
zonas envolventes das salas de exame 

0 

28 
Afixação dos enunciados em local apropriado da escola, após o final da realização da 
prova, incluindo o período de tolerância 

3 

B – Atividades da competência do secretariado de exames 

1 
Cumprimento das normas relativas à ausência de identificação dos alunos (Modelos 
01/JNE e 01-A/JNE) 

0 

2 
Entrega dos sacos com os enunciados das provas de exame, nas salas, aos professores 
vigilantes e respetiva confirmação do código da prova com o código da pauta de cada 
sala 

0 

3 
Distribuição em condições de segurança, no início da prova, de um enunciado a aluno 
que realize prova/exame numa sala à parte 

0 

4 
Distribuição dos Cadernos 1 e 2, respetivamente, no início das 1.ª e 2.ª partes das 
provas finais de Matemática do 3.º ciclo 

0 

5 
Confirmação, em todas as salas de prova/exame, do registo no quadro da hora de 
início e de conclusão das provas 

0 
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QUADRO III – DESVIOS OBSERVADOS NAS PROVAS FINAIS DO 3.º CICLO, POR CAMPO DE OBSERVAÇÃO/ITEM DO ROTEIRO (CONT.) 

Item do Roteiro 
N.º de desvios 

2014-2015 

6 
Distribuição, no início da prova, de um exemplar do respetivo enunciado ao professor 
coadjuvante 

0 

7 
Autorização para o professor coadjuvante informar sobre gralhas tipográficas ou erros 
evidentes, nos enunciados das provas 

0 

8 Observação dos procedimentos relativos à substituição dos professores vigilantes 0 

9 
Confirmação, em todas as salas, junto dos professores vigilantes, da hora de 
conclusão da prova, 30 minutos antes  

1 

10 
Conferência do número total de provas entregues pelos professores vigilantes com o 
total de presenças assinaladas nas pautas de chamada 

0 

11 
Cumprimento das normas relativas à preparação das provas para envio ao 
agrupamento de exames 

0 

C - Atividades da competência dos professores coadjuvantes 

1 Verificação e controlo do material específico a usar pelos alunos  0 

2 Preenchimento do Modelo 03/JNE – Identificação de máquina de calcular 2 

3 

Transmissão oral de esclarecimentos aos alunos sobre o conteúdo das provas de 
âmbito nacional, desde que expressamente comunicados ou autorizados pelo JNE e 
transmissão oral de esclarecimentos/erratas reportados pelo IAVE e a ser divulgados 
pelo JNE (constantes dos sacos) 

0 

4 
Divulgação de informação junto dos alunos sobre outras erratas, desde que 
expressamente autorizada pelo secretariado de exames 

0 

5 
Solicitação de pedidos de esclarecimento ao IAVE, I. P., relativos aos conteúdos das 
provas e ao JNE sobre todas as outras situações 

0 

6 Cumprimento do dever de sigilo 0 

D - Atividades da competência dos professores vigilantes 

1 Distribuição dos alunos na sala, por ordem da pauta de chamada 0 

2 Existência de um aluno por carteira 0 

3 Manutenção de lugar vago, em caso de falta de aluno 0 

4 

Recolha de objetos não estritamente necessários à realização da prova/exame 
(mochilas, carteiras, estojos, etc.) e assinatura do Modelo 14/JNE (material ou 
equipamento não autorizado: livros, cadernos, ou folhas nem quaisquer sistemas de 
comunicação móvel como computadores portáteis, aparelhos de vídeo ou áudio, 
incluindo telemóveis, bips, etc.) 

0 

5 
Registo, no quadro, da hora de início e de conclusão da prova, dos respetivos 
períodos de tolerância, bem como, nos casos aplicáveis, da hora de início e conclusão 
das partes das provas 

0 

6 
Informação sobre o preenchimento dos cabeçalhos e demais instruções, 
procedimentos e advertências 

0 

7 
Confirmação, após a distribuição dos enunciados, do número de exemplares 
existentes, face ao número registado no exterior do saco 

0 

8 Verificação da identidade dos alunos 0 

9 Verificação do correto preenchimento do cabeçalho da prova e aposição de rubrica 1 

10 
Entrega aos alunos, só após a entrega dos enunciados das provas/exames, de folhas 
de rascunho carimbadas, datadas e rubricadas 

3 
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QUADRO III – DESVIOS OBSERVADOS NAS PROVAS FINAIS DO 3.º CICLO, POR CAMPO DE OBSERVAÇÃO/ITEM DO ROTEIRO (CONT.) 

Item do Roteiro 
N.º de desvios 

2014-2015 

11 
Não utilização de sistemas de comunicação móvel, nas salas, pelos professores 
vigilantes 

0 

12 
Vigilância efetiva dos alunos durante a realização da prova, percorrendo os lugares 
com o mínimo de perturbação para os alunos e não prestação de esclarecimentos aos 
alunos 

0 

13 
Verificação da eventual utilização de material não autorizado, da autorização 
individual do material autorizado, e da utilização do lápis pelos alunos (sem expressa 
indicação) 

0 

14 
Cumprimento do estipulado relativamente à duração do tempo regulamentar das 
provas 

0 

15 Recolha das máquinas calculadoras (prova de Matemática dos 2.º e 3.º ciclos) 0 

16 
Cumprimento do disposto no n.º 19 da Norma 02/JNE/2015 no que diz respeito à 
substituição das folhas de resposta 

0 

17 
Observância do correto procedimento, nos casos de: desistência, abandono não 
autorizado, irregularidades ou fraudes 

0 

18 
Aplicação da prova/exame a alunos com NEE de carácter permanente, de acordo com 
as condições previstas nos despachos de autorização 

1 

19 

Aplicação da prova/exame a alunos com necessidades especiais de saúde decorrentes 
de situações clínicas graves, a alunos com necessidades educativas não abrangidos 
pelo Decreto-Lei n.º 3/2008 e a alunos com incapacidades físicas temporárias de 
acordo com as condições previstas nos despachos de autorização 

0 

20 Recolha das folhas de resposta, nos termos do n.º 25 da Norma 02/JNE/2015 3 

21 
Entrega das folhas de resposta, da pauta de chamada e dos enunciados não utilizados 
no secretariado de exames 

0 

 

 

Nas provas finais do 3.º ciclo, o campo de análise com maior número de desvios foi igualmente o 

A - Medidas organizativas da competência do responsável de agrupamento/escola, com 40 

desvios, seguido do campo D - Atividades da competência dos professores vigilantes, com quatro 

desvios. 
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GRÁFICO 11: DESVIOS ASSINALADOS NAS PROVAS FINAIS DO 3.º CICLO, POR CAMPO DE ANÁLISE 

 
 

A - Medidas organizativas da competência do responsável do agrupamento/escola; 

B - Atividades da competência do secretariado de exames; 

C – Atividades da competência dos professores coadjuvantes; 

D - Atividades da competência dos professores vigilantes 

 

 

Nos exames nacionais do ensino secundário, tal como é visível no QUADRO IV, o maior número de 

desvios verificou-se quanto à ausência de procedimentos formais de regulação para o 

cumprimento das disposições previstas no CPA respeitantes aos casos de impedimento sobre 

familiares próximos, por parte da direção da escola, sendo que em três casos os procedimentos 

previstos no Código do Procedimento Administrativo foram, mesmo, incumpridos, levando à 

realização de diligências de caráter jurídico-disciplinar por parte da IGEC. Outros desvios 

prendem-se com afixações obrigatórias e com a não realização/promoção de reuniões com os 

diversos intervenientes e com os pais e encarregados de educação (com especial incidência 

nestes últimos bem como nos assistentes técnicos e operacionais). Outros desvios prendem-se, 

ainda, com a não designação de um substituto do responsável dos programas informáticos PFEB, 

ENEB e ENES, a não comunicação, por escrito, aos encarregados de educação, ou aos alunos, 

quando maiores, da proibição de os alunos serem portadores de telemóveis ou outro 

equipamento proibido, durante a realização da prova, por esta situação levar à anulação da 

prova/exame, bem como com o protocolo de entrega de folhas de rascunho e confirmações e 

verificações diversas. 
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QUADRO IV – DESVIOS OBSERVADOS NOS EXAMES NACIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO, 

POR CAMPO DE OBSERVAÇÃO/ITEM DO ROTEIRO 

Item do Roteiro 
N.º de desvios 

2014-2015 

A - Medidas organizativas da competência do diretor da escola 

1 Divulgação, por escrito, da Norma 02/JNE/2015, junto de:  

1.1 Elementos do secretariado de exames 0 

1.2 Diretores de turma 0 

1.3 Professores coadjuvantes 0 

1.4 Professores classificadores 1 

1.5 Professores vigilantes 0 

1.6 Encarregados de educação 0 

2 Afixações obrigatórias:  

2.1 
Resumo das instruções constantes da Norma 02/JNE/2015 (na íntegra, os n.ºs 4, 9, 
10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, todo o capítulo III e os Modelos JNE indicados 
em 2.6.) em lugar de estilo com razoável antecedência 

6 

2.2 
Ofício-Circular 5-DGE/2014/4768 (Utilização de Calculadoras no Ensino Secundário: 
Exames Nacionais de Física e Química A, de Matemática A, de Matemática B e de 
Matemática Aplicada às Ciências Sociais) 

6 

2.3 Informações – Prova/Exame 5 

3 Realização de reuniões para transmissão das instruções com:   

3.1 Professores do secretariado de exames 2 

3.2 Professores vigilantes 2 

3.3 Professores coadjuvantes  2 

3.4 Assistentes técnicos 4 

3.5 Assistentes operacionais 6 

4 

Os alunos realizam provas ou exames em escola de acolhimento, de acordo com os 
critérios definidos pelo JNE [entre outros, exigência de um número igual ou superior 
a 10 alunos e existência de professores vigilantes de outros ciclos de educação e 
ensino] 

0 

5 
Existência de procedimentos formais de regulação para o cumprimento das 
disposições previstas no Código do Procedimento Administrativo respeitantes aos 
casos de impedimento sobre familiares próximos. 

28 

6 
Foram observadas as disposições previstas no CPA, respeitantes aos casos de 
impedimento 

3 

7 

Distribuição de dois professores vigilantes por cada sala, escolhidos de entre os que 
não lecionam a disciplina sobre a qual incide a prova e, sempre que possível, não 
pertençam ao grupo de recrutamento que lecione a disciplina sobre a qual incide a 
prova. 

0 

8 Constituição de um secretariado de exames 0 

9 
Designação do coordenador do secretariado de exames de entre os professores do 
quadro da escola/agrupamento 

0 

10 
Designação do substituto do coordenador, de entre os professores que integram o 
secretariado de exames 

0 

11 
Designação de um docente responsável pelos programas informáticos PFEB, ENEB e 
ENES 

5 
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QUADRO IV – DESVIOS OBSERVADOS NOS EXAMES NACIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO, 

POR CAMPO DE OBSERVAÇÃO/ITEM DO ROTEIRO (CONT.) 

Item do Roteiro 
N.º de desvios 

2014-2015 

12 
Designação de um docente substituto do responsável pelos programas informáticos 
PFEB, ENEB e ENES 

6 

13 Designação dos professores coadjuvantes para cada disciplina objeto de prova/exame 0 

14 Designação de professores vigilantes, incluindo os suplentes 0 

15 
Pautas de chamada elaboradas por disciplina e por ordem alfabética no ensino 
secundário 

1 

16 
Afixação das pautas de chamada com, pelo menos, 48 horas de antecedência, 
relativamente ao início das provas 

0 

17 Credenciação dos docentes para receção dos enunciados das provas 0 

18 
Disposição das carteiras ou mesas, nas salas de exame, de forma a manter uma 
distância adequada entre os alunos, garantindo que não pode estar mais do que um 
aluno em cada carteira 

0 

19 
Comunicação aos encarregados de educação, ou aos alunos, quando maiores, da 
proibição de estes serem portadores de telemóveis (ou outro equipamento proibido), 
durante a realização da prova, por esta situação levar à anulação da prova/exame 

0 

20 Criação de condições de sigilo/segurança, na escola, relativas a:   

20.1 Sacos com os enunciados das provas 0 

20.2 Provas realizadas e talões 0 

21 
Autorização, por parte do Presidente do JNE, de aplicação de condições especiais na 
realização dos exames nacionais do ensino secundário – alunos com NEE de caráter 
permanente abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 3/2008 

0 

22 
Autorização, por parte do Presidente do JNE, de aplicação de condições especiais na 
realização dos exames nacionais do ensino secundário por parte de alunos com 
dislexia ou dislexia severa 

0 

23 

Autorização de aplicação de condições especiais na realização de exames nacionais 
do ensino secundário para alunos com necessidades especiais de saúde, decorrentes 
de situações clínicas graves, a alunos com necessidades educativas não abrangidas 
pelo Decreto-Lei n.º 3/2008 e a alunos com incapacidades físicas temporárias 

0 

24 
Nomeação das equipas de elaboração das provas finais e exames a nível de escola, e 
respetivo coordenador 

1 

25 

Aprovação, pelo conselho pedagógico, sob proposta do grupo/departamento 
curricular, da estrutura, cotações e respetivos critérios de classificação das provas 
finais e dos exames realizados a nível de escola e dos documentos Informação – Prova 
Final a Nível de Escola e Informações – Exame a Nível de Escola 

1 

26 

Autorização de aplicação de condições especiais na realização de provas finais dos 
1.º, 2.º e 3.º ciclos para alunos com necessidades especiais de saúde, decorrentes de 
situações clínicas graves, ou necessidades educativas não abrangidas pelo Decreto-Lei 
n.º 3/2008 

0 

27 
Criação de condições para o cumprimento do dever de sigilo por parte dos 
professores coadjuvantes 

 

28 
Distribuição dos assistentes operacionais, de modo a garantir a efetiva vigilância nas 
zonas envolventes das salas de exame 

1 

29 
Afixação dos enunciados em local apropriado da escola, após o final da realização da 
prova, incluindo o período de tolerância 

1 
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QUADRO IV – DESVIOS OBSERVADOS NOS EXAMES NACIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO, 

POR CAMPO DE OBSERVAÇÃO/ITEM DO ROTEIRO (CONT.) 

Item do Roteiro 
N.º de desvios 

2014-2015 

B – Atividades da competência do secretariado de exames 

1 
Cumprimento das normas relativas à ausência de identificação dos alunos (Modelos 
01/JNE e 01-A/JNE) 

0 

2 
Entrega dos sacos com os enunciados das provas de exame, nas salas, aos professores 
vigilantes e respetiva confirmação do código da prova com o código da pauta de cada 
sala 

0 

3 
Distribuição em condições de segurança, no início da prova, de um enunciado a aluno 
que realize prova/exame numa sala à parte 

0 

4 
Confirmação, em todas as salas de prova/exame, do registo no quadro da hora de 
início e de conclusão das provas 

2 

5 
Distribuição, no início da prova, de um exemplar do respetivo enunciado ao professor 
coadjuvante 

0 

6 
Autorização para o professor coadjuvante informar sobre gralhas tipográficas ou erros 
evidentes, nos enunciados das provas 

0 

7 Observação dos procedimentos relativos à substituição dos professores vigilantes 0 

8 
Confirmação, em todas as salas, junto dos professores vigilantes, da hora de 
conclusão da prova, 30 minutos antes  

0 

9 
Conferência do número total de provas entregues pelos professores vigilantes com o 
total de presenças assinaladas nas pautas de chamada 

0 

10 
Cumprimento das normas relativas à preparação das provas para envio ao 
agrupamento de exames 

0 

C - Atividades da competência dos professores coadjuvantes 

1 Verificação e controlo do material específico a usar pelos alunos  1 

2 Preenchimento do Modelo 03/JNE – Identificação de máquina de calcular 1 

3 

Transmissão oral de esclarecimentos aos alunos sobre o conteúdo das provas de 
âmbito nacional, desde que expressamente comunicados ou autorizados pelo JNE e 
transmissão oral de esclarecimentos/erratas reportados pelo IAVE e a ser divulgados 
pelo JNE (constantes dos sacos) 

0 

4 
Divulgação de informação junto dos alunos sobre outras erratas, desde que 
expressamente autorizada pelo secretariado de exames 

0 

5 
Solicitação de pedidos de esclarecimento ao IAVE, I. P., relativos aos conteúdos das 
provas e ao JNE sobre todas as outras situações 

0 

6 Cumprimento do dever de sigilo 0 

D - Atividades da competência dos professores vigilantes 

1 Distribuição dos alunos na sala, por ordem da pauta de chamada 1 

2 Existência de um aluno por carteira 0 

3 Manutenção de lugar vago, em caso de falta de aluno 1 

4 

Recolha de objetos não estritamente necessários à realização da prova/exame 
(mochilas, carteiras, estojos, etc.) e assinatura do Modelo 14/JNE (material ou 
equipamento não autorizado: livros, cadernos, ou folhas nem quaisquer sistemas de 
comunicação móvel como computadores portáteis, aparelhos de vídeo ou áudio, 
incluindo telemóveis, bips, etc.) 

1 
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QUADRO IV – DESVIOS OBSERVADOS NOS EXAMES NACIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO, 

POR CAMPO DE OBSERVAÇÃO/ITEM DO ROTEIRO (CONT.) 

Item do Roteiro 
N.º de desvios 

2014-2015 

5 
Registo, no quadro, da hora de início e de conclusão da prova, dos respetivos 
períodos de tolerância, bem como, nos casos aplicáveis, da hora de início e conclusão 
das partes das provas 

0 

6 
Informação sobre o preenchimento dos cabeçalhos e demais instruções, 
procedimentos e advertências 

0 

7 Correta distribuição dos enunciados com versão 1 e 2 2 

8 
Confirmação, após a distribuição dos enunciados, do número de exemplares 
existentes, face ao número registado no exterior do saco 

4 

9 Verificação da identidade dos alunos 0 

10 Verificação do correto preenchimento do cabeçalho da prova e aposição de rubrica 4 

11 
Entrega aos alunos, só após a entrega dos enunciados das provas/exames, de folhas 
de rascunho carimbadas, datadas e rubricadas 

3 

12 
Não utilização de sistemas de comunicação móvel, nas salas, pelos professores 
vigilantes 

0 

13 
Vigilância efetiva dos alunos durante a realização da prova, percorrendo os lugares 
com o mínimo de perturbação para os alunos e não prestação de esclarecimentos aos 
alunos 

0 

14 
Verificação da eventual utilização de material não autorizado, da autorização 
individual do material autorizado, e da utilização do lápis pelos alunos (sem expressa 
indicação) 

0 

15 
Cumprimento do estipulado relativamente à duração do tempo regulamentar das 
provas 

0 

17 
Cumprimento do disposto no n.º 19 da Norma 02/JNE/2015 no que diz respeito à 
substituição das folhas de resposta 

1 

18 
Observância do correto procedimento, nos casos de: desistência, abandono não 
autorizado, irregularidades ou fraudes 

0 

19 
Aplicação da prova/exame a alunos com NEE de carácter permanente, de acordo com 
as condições previstas nos despachos de autorização 

0 

20 

Aplicação da prova/exame a alunos com necessidades especiais de saúde decorrentes 
de situações clínicas graves, a alunos com necessidades educativas não abrangidos 
pelo Decreto-Lei n.º 3/2008 e a alunos com incapacidades físicas temporárias de 
acordo com as condições previstas nos despachos de autorização 

0 

21 Recolha das folhas de resposta, nos termos do n.º 25 da Norma 02/JNE/2015 4 

22 
Entrega das folhas de resposta, da pauta de chamada e dos enunciados não utilizados 
no secretariado de exames 

0 

 

 

Na realização dos exames nacionais do ensino secundário, o maior número de desvios ocorreu no 

campo de análise A – Medidas organizativas da competência do responsável de 

agrupamento/escola, com 81 desvios, seguido do campo D – Atividades da competência dos 

professores vigilantes, com 21 desvios. 

 

De igual modo, não se observaram desvios nas atividades da competência dos professores 

coadjuvantes. 
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GRÁFICO 12: DESVIOS ASSINALADOS NOS EXAMES NACIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO, POR CAMPO DE ANÁLISE 

 

A - Medidas organizativas da competência do responsável do agrupamento/escola; 

B - Atividades da competência do Secretariado de Exames; 

C – Atividades da competência dos professores coadjuvantes; 

D - Atividades da competência dos professores vigilantes 

 

Em suma, a maior parte dos desvios prendem-se com situações relacionadas com a inexistência 

de procedimentos formais no sentido da verificação do cumprimento dos impedimentos previstos 

no CPA, com a não realização/promoção de reuniões com os diversos intervenientes e com os 

pais e encarregados de educação; com a formalização das nomeações de intervenientes 

(designadamente, os substitutos), com afixações obrigatórias e com o respeito pelos protocolos 

de entrega e recolha de folhas de prova, folhas de rascunho e confirmações diversas. 

 

 

5.2.2. Anomalias 

No âmbito da atividade das provas finais de ciclo e dos exames nacionais do ensino secundário, 

foram preenchidas, pelos inspetores, fichas de anomalia, que resultaram de situações que 

poderiam colocar em causa as condições de equidade ou de confidencialidade durante a 

realização dos exames nacionais.  

 

Foram preenchidas dez fichas de anomalias, conforme se pode observar no QUADRO V, infra. 

 

Destas dez fichas de anomalia resultou a emissão de oito recomendações às escolas, no sentido 

de se aterem ao cumprimento estrito nas disposições legais e regulamentares em vigor, bem 

como às normas e instruções emanadas do Júri Nacional de Exames. 

 

Regista-se um ligeiro acréscimo de anomalias apontadas pelos inspetores face ao ano letivo 

anterior, o que, não obstante, não contraria a tendência de melhoria significativa do 

desempenho das escolas e da observância de procedimentos garantísticos de confidencialidade e 

equidade. Ao mesmo tempo, registe-se o facto de, no ano letivo em referência, não terem 

surgido situações anómalas ou não previstas que pudessem pôr em causa a organização e 

realização das provas e exames em dias determinados, como aconteceu no ano letivo transato. 

 

81 

2 

2 

21 

A 

B 

C 

D 
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QUADRO V – ANOMALIAS OBSERVADAS NAS PROVAS FINAIS DE CICLO E EXAMES NACIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO  

Provas Finais do Ensino Básico e Exames Nacionais do Ensino Secundário  

Código/Prova Descrição inicial Tramitação 

92 - Matemática 

Não designação de responsável pelos programas informáticos 
PFEB, ENEB, ENES (e do respetivo substituto) e exercício 
dessas funções pelo Diretor e Subdiretor. 

Recomendação 
à Escola 

92 - Matemática 

Caso de impedimento, à luz do CPA, de um subdiretor, o qual 
supervisionava o serviço de exames, por delegação do 
diretor. 
 

Recomendação 
à Escola 

92 - Matemática 

Não aprovação pelo conselho pedagógico da estrutura, 
cotações e respetivos critérios de classificação das provas 
finais a nível de escola e o documento Informação - Provas 
Finais a Nível de Escola. 

Recomendação 
à Escola 

92 – Matemática 
Aplicação irregular de condições especiais de realização das 
provas por alunos com dislexia. 

Recomendação 
à Escola 

92 - Matemática Caso de impedimento do diretor pedagógico. 
Recomendação 

à Escola 

92 - Matemática 

Entrega de sacos contendo enunciados de provas a elementos 
não docentes, embora pertencentes ao mapa de pessoal da 
Escola. 

Recomendação 
à Escola 

42 - Matemática 
Utilização indevida de lápis em contradição com as Instruções 
de realização e critérios gerais de classificação 

Arquivamento e 
Recomendação 
ao IAVE, I. P. 

42 - Matemática 
Utilização indevida de lápis em contradição com as Instruções 
de realização e critérios gerais de classificação 

Arquivamento e 
Recomendação 
à Escola e ao 

IAVE, I. P 

Diversos (dia 19 
de junho de 2016) 

Credenciação e receção de provas finais e exames nacionais 
Ação disciplinar 

à diretora do 
Agrupamento 

No decurso do 
processo de 

aplicação das 
provas e exames 

Não aprovação pelo conselho pedagógico das Informações-
Prova e Informações-Exame das provas ao nível de escola 

Recomendação 

 

 

 

5.3. Participações remetidas à IGEC  

(alegada ocorrência de situações irregulares nas escolas) 

 

Diversas situações irregulares alegadamente ocorridas nas escolas originaram, por um lado, 

queixas/denúncias a esta Inspeção-Geral, quer participações oriundas de outros serviços e 

organismos do Ministério da Educação e Ciência bem como de outros serviços. 

 

Assim sendo, registou-se a entrada de 40 queixas/denúncias no âmbito das provas finais do 

ensino básico e dos exames nacionais do ensino secundário. 

 

Posteriormente, foram desenvolvidos os procedimentos considerados adequados, 

designadamente em sede de ação disciplinar e/ou participação a outros organismos e serviços da 

administração educativa, bem como arquivamentos com recomendações às entidades visadas. 
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Relativamente à tipologia ou descrição do conteúdo das queixas, observou-se o seguinte: 

 

QUADRO VI: TIPOLOGIA DAS QUEIXAS 

Tipologia/descrição da queixa 
N.º de 

queixas 

Alegada retirada ilegal de calculadoras no decurso das provas finais de Matemática 1 

Alegado caso de impedimento do diretor pedagógico de estabelecimento de ensino particular e 
cooperativo 

1 

Alegada anulação irregular de prova final na sequência de uso de telemóvel 2 

Ausência de registos de desempenho da capacidade de expressão na componente oral das provas 
de equivalência à frequência e alegadas irregularidades na organização e aplicação da 
componente oral 

2 

Alegada irregularidade na designação de professores classificadores 2 

Alegado caso de impedimento do responsável pelos programas informáticos PFEB, ENEB e ENES 1 

Alegadas deficiências das inscrições obrigatórias no quadro da sala de prova após intervenção do 
secretariado de exames 

1 

Discrepâncias entre as classificações iniciais e as classificações obtidas após o processo de 
reapreciação 

1 

Alegada não disponibilização, pelo estabelecimento de ensino, do material necessário à realização 
da prova por um aluno do 1.º ciclo 

1 

Alegada prestação de informações aos alunos por professores vigilantes no decurso da prova 4 

Suspeita de fraude na aplicação de provas e exames 2 

Suspeita de fraude – Existência de rasuras em provas classificadas 4 

Alegado impedimento de uso de calculadora no decurso do exame nacional de Economia A 1 

Alegada retirada ilegal de calculadora em prova final de Matemática do 3.º ciclo do ensino básico 1 

Condições de realização dos exames nacionais de Desenho A, Economia A e História A): Alegado 
desrespeito pelos tempos de início e fim previstos no calendário de exames 

2 

Não aplicação de Ficha A a um aluno, por decisão do Júri Nacional de Exames 1 

Alegadas irregularidades no processo de substituição de folhas de resposta 1 

Alegado toque de telemóvel de professora vigilante 1 

Alegada inscrição indevida em disciplina e, consequente, prestação de prova de exame nacionais 1 

Exercício da função de responsável pelos programas informáticos PFEB, ENEB e ENES por parte de 
não docentes 

1 

Exercício das funções de docente responsável pelos programas informáticos PFEB, ENES E ENES 
por parte do diretor de Agrupamento 

1 

Alegado desrespeito pelos critérios de classificação de uma prova de exame nacional de Física e 
Química A 

1 

Alegado exercício da função de professor vigilante por parte de educador de infância em prejuízo 
das tarefas que lhe estavam atribuídas no âmbito da componente educativa das crianças 

1 

Alegado favorecimento de familiar de elemento de direção no sentido de aquele usufruir de 
condições especiais de realização de prova 

1 

Regularidade do percurso escolar de aluna estrangeira 1 

Alegada falsificação de pauta de classificações por domínio e ausência de afixação da mesma 1 

Alegada irregularidade na organização e logística na aplicação da prova de exame nacional de 
Desenho A 

1 

Alegada nomeação de professor classificador em desrespeito pelo normativo 1 

Alegados atos e comportamentos desrespeitosos de professor vigilante relativamente a uma aluna 1 

TOTAL 40 
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O maior número de ocorrências relacionou-se com a alegada prestação de informações aos 

alunos por professores vigilantes no decurso das provas bem como com indícios de fraudes 

encontradas nas provas e exames (rasuras e emendas, padronização de respostas, 

pré-preenchimentos, etc.), de casos de impedimento não alegado de intervenientes no serviço 

de exames ou exercício irregular de funções. No presente ano letivo constataram-se deficiências 

significativas na organização da componente oral das provas de equivalência à frequência, a 

merecer a atenção desta Inspeção-Geral no próximo ano letivo. 

 

Relativamente a estas queixas/denúncias foram desencadeados procedimentos de averiguação, 

bem como toda a tramitação subsequente, que se traduziram em arquivamentos, arquivamentos 

com recomendações às entidades visadas, processos de inquérito e processos disciplinares, bem 

como na comunicação a entidades a quem compete desencadear essa tramitação. 

 

Foram ainda rececionados diversos pedidos de informação e esclarecimento, designadamente em 

matéria da legislação aplicável, exercício da função de professor classificador e de professor 

coadjuvante, conteúdo das provas e dos exames e organização do arquivo da documentação 

relativa a provas e exames, etc. Os pedidos de informação e esclarecimento foram respondidos 

aos utentes e/ou encaminhados para outros organismos e serviços do Ministério da Educação e 

Ciência, designadamente o JNE e o IAVE, I. P. 
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6. CONCLUSÕES 

As provas finais de ciclo no ensino básico e os exames nacionais do secundário são aplicáveis a 

um vasto universo de alunos com consequências significativas na conclusão de ano/ciclo e, 

especificamente no ensino secundário, também no acesso ao ensino superior. Assim, a atividade 

Provas Finais do Ensino Básico e Exames Nacionais do Ensino Secundário tem integrado, ao longo 

dos anos, o Plano de Atividades da IGEC, por razões de natureza preventiva, que se prendem 

essencialmente com as questões do sigilo das provas e com as condições de equidade na sua 

prestação. Além disso, a presença dos inspetores nas escolas potencializa a responsabilização 

dos órgãos de gestão e dos diversos intervenientes neste serviço, designadamente membros dos 

secretariados das provas e exames, professores coadjuvantes e professores vigilantes. 

 

No ano letivo 2014-2015 realizaram-se 260 intervenções inspetivas, observando-se 237 

desconformidades (incluindo nove anomalias). 

 

Os valores das desconformidades de 2014-2015 apresentam uma descida significativa, 

relativamente a 2013-2014.  

 

Nas provas finais e nos exames nacionais, o campo A, relativo às medidas de organização, 

continua a apresentar o valor mais elevado de desvios, seguido do campo D, da atividade da 

competência dos professores vigilantes, ou seja, dos procedimentos em sala de prova/exame. 

 

Os desvios relacionados com as medidas de organização, encontrados em todos os níveis de 

ensino, foram os relativos à divulgação e afixação obrigatória das disposições da Norma 

02/JNE/2015, à realização/promoção de reuniões, também de caráter obrigatório e à não 

designação de substitutos, designadamente do responsável pelos programas informáticos de 

gestão PFEB, ENEB e ENES. Salienta-se, como muito positivo, o decréscimo de desvios relativos a 

atividades da competência dos professores coadjuvantes, designadamente as condições de sigilo. 

 

O campo D, Atividades da competência dos professores vigilantes, teve também uma 

percentagem significativa de desvios, que foram: a falta de verificação do correto 

preenchimento do cabeçalho da prova; a não existência de folhas de rascunho datadas, e 

rubricadas; e falhas na recolha das folhas de resposta. 

 

Este ano de aplicação de provas e exames decorreu, assim, em linha com os anos anteriores, 

tendo as escolas manifestado, na generalidade, empenho no planeamento e na execução deste 

serviço, sem que as desconformidades detetadas tenham afetado as condições de equidade e de 

confidencialidade exigíveis na realização das provas. 

 

Continua a existir a convicção de que esta atividade da IGEC contribui para a melhoria da 

qualidade da organização das escolas, relativamente aos procedimentos exigidos no âmbito da 

aplicação das provas finais e dos exames nacionais. 
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7. RECOMENDAÇÕES 

 

Tendo em conta as situações identificadas pelos inspetores e/ou constantes de 

queixas/denúncias apresentadas à IGEC, bem como das averiguações desenvolvidas, passamos a 

indicar alguns aspetos que carecem ainda de aperfeiçoamento por parte das escolas e dos 

serviços e organismos da administração educativa, no sentido de dar cumprimento às 

orientações e normas da DGE, do JNE e do IAVE, I. P.: 

 

 Divulgação das normas e orientações do JNE e do IAVE, I. P. aos vários intervenientes no 

processo e afixação das mesmas nos lugares de estilo; 

 

 Cumprimento do estipulado no Código do Procedimento Administrativo, relativamente a 

impedimentos quanto à prestação de serviço de exames (previstos na alínea b) do artigo 

44.º e artigos 45.º a 47.º e 51.º do Código do Procedimento Administrativo, na redação 

atual) e comunicação ao Presidente do JNE de toda e qualquer situação de impedimento 

relativo a membros das direções e, também, dos elementos dos agrupamentos de 

exames; 

 

 Formalização de todas as designações/nomeações, designadamente dos substitutos dos 

responsáveis pelos programas informáticos PFEB, ENEB e ENES; 

 

 Credenciação de pessoas para receção de sacos de provas e exames exclusivamente de 

entre elementos do pessoal docente; 

 

 Exclusão do exercício da função de responsável e substituto do responsável dos 

programas informáticos PFEB, ENEB e ENES por não docentes; 

 

 Verificação do preenchimento dos cabeçalhos e numeração de páginas; 

 

 Cumprimento escrupuloso dos procedimentos previstos para a vigilância das provas, 

designadamente, a proibição de prestação de esclarecimentos aos alunos, observância de 

silêncio durante o tempo regulamentar e especial reforço da vigilância em provas com 

resposta a itens de escolha múltipla;  

 

 Cumprimento rigoroso dos procedimentos relativos à entrega de folhas de rascunho; 

 

 Procedimentos relativos à recolha das provas nas salas e entrega no secretariado de 

exames; 

 

 Custódia efetiva, por parte das direções das escolas, de caixas contendo os enunciados 

das provas e exames, desde o momento da entrega na escola pelas forças de segurança 

até ao momento da sua abertura no secretariado de exames e entrega dos sacos 

invioláveis e inviolados em cada sala; 
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 Verificações finais, antes da afixação das pautas com os resultados dos alunos, por parte 

dos secretariados de exames e das direções, cotejando todos os elementos disponíveis, 

designadamente os originais das provas cujo anonimato foi levantado. 

 

As desconformidades observadas resultam, naturalmente, da inobservância dos normativos e 

orientações em vigor e revelaram negligência na interiorização de regras de um serviço que 

impõe um conjunto de procedimentos muito precisos. 

 

Mais uma vez se reitera que as desconformidades indiciam erros passíveis de serem evitados 

através de mecanismos mais eficazes de supervisão por parte das direções das escolas.  
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8. INDICADORES PARA MELHORIA 

 
Decorrente de toda a atividade realizada e da presença da IGEC nas reuniões plenárias do JNE, 

enumeram-se de seguida alguns aspetos a considerar em futuras ações: 

 

 Continuar a incluir na seleção de escolas do ano seguinte todos os estabelecimentos de 

ensino onde, no ano anterior, se tivessem verificado desvios e/ou anomalias e queixas de 

utentes ou outras. 

 

 Promover a presença dos interlocutores nas reuniões regionais de coordenação do JNE, 

com vista a uma maior proximidade com as especificidades de cada região.   

 

 Dar continuidade à metodologia, bem como aos procedimentos e instrumentos de 

trabalho adotados para esta atividade, considerando a possibilidade de alterar alguns 

aspetos funcionais, designadamente, incluir a ficha de anomalia na ficha de registo 

(documento único). 

 

 Realizar dois momentos de preparação da atividade, na sede da IGEC, para preparação e 

lançamento da atividade, temporalmente ajustados ao calendário nacional das provas e 

exames. 

 

 Verificar o cumprimento dos deveres dos diretores das escolas e agrupamentos de escolas 

no que concerne à indicação de docentes para a Bolsa de Professores Classificadores, 

previstas no 4.º do Despacho n.º 18060/2010, de 3 de dezembro, na sua redação atual. 

Esta verificação, a realizar em articulação com o IAVE, I.P. poderá ser efetuada a partir 

do início de março de cada ano. 

 

 Verificar o mapa de férias dos docentes que pertencem à Bolsa de Professores 

Classificadores ou que deverão assegurar o trabalho de classificação das provas e exames, 

de modo a percecionar se as férias são marcadas sem prejuízo do trabalho de 

classificação e reapreciação das provas e exames. Esta verificação poderá ser feita 

aquando da intervenção na escola no âmbito da atividade Provas Finais do Ensino Básico 

e Exames Nacionais do Ensino Secundário. 

 

 Verificar, aquando das intervenções no âmbito da atividade Provas Finais do Ensino 

Básico e Exames Nacionais do Ensino Secundário, se os preços em vigor na escola na 

reprodução em fotocópia das provas e exames respeitam o artigo 12.º da Lei de Acesso 

aos Documentos Administrativos, bem como as tabelas em vigor. 

 

 Estudar a possibilidade de intervencionar as escolas no âmbito da componente oral das 

provas, bem como o acompanhamento do processo de organização e aplicação das provas 

ao nível de escola, na salvaguarda dos princípios da justiça, equidade e transparência. 
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Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, alterado pela Lei n.º 21/2008, de 12 de maio – Define os 

apoios especializados a prestar na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário dos 

sectores público, particular e cooperativo. 

 

Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de outubro – Estabelece as medidas específicas de apoio ao 

desenvolvimento do desporto de alto rendimento. 

 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

91/2013, de 10 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 176/2014, de 12 de dezembro – Estabelece os 

princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos dos ensinos básico e 

secundário, da avaliação dos conhecimentos a adquirir e das capacidades a desenvolver pelos 

alunos e do processo de desenvolvimento do currículo dos ensinos básico e secundário. 

 

Decreto-Lei n.º 45/2013, de 5 de abril – Estabelece as medidas específicas de apoio à preparação 

e participação internacional das seleções ou outras representações desportivas nacionais. 

 

Decreto-Lei n.º 102/2013, de 25 de julho – Aprova a orgânica do Instituto de Avaliação 

Educativa, I.P. 

 

Portaria n.º 242/2012, de 10 de agosto – Regime de organização e funcionamento dos cursos 

científico-humanísticos de nível secundário de educação, na modalidade de ensino recorrente e 

princípios e os procedimentos a observar na avaliação e certificação dos alunos. 

 

Portaria n.º 243/2012, de 10 de agosto, retificada pela Declaração de Retificação n.º 51/2012, 

publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 184, de 21 de setembro – Regime de organização 

e funcionamento dos cursos científico-humanísticos de Ciências e Tecnologias, de Ciências 

Socioeconómicas, de Línguas e Humanidades e de Artes Visuais e princípios e os procedimentos a 

observar na avaliação e certificação dos alunos. 

 

Portaria n.º 258/2012, de 28 de agosto, alterada pela Portaria n.º 32/2013, de 29 de janeiro – 

Estrutura nuclear da Direção-Geral da Educação – Júri Nacional de Exames. 

 

Portaria n.º 165-A/2015, de 3 de junho – Terceira alteração à Portaria n.º 243-A/2012, de 13 de 

agosto e à Portaria n.º 243-B/2012, de 13 de agosto, e segunda alteração à Portaria n.º 

276/2013, de 23 de agosto – Portarias reguladoras dos cursos de área de Artes Visuais e de 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2012.172&iddip=20121747
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2007.208&iddip=20073614
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2008.4&iddip=20080030
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2008.91&iddip=20081062
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2009.191&iddip=20092707
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2012.129&iddip=20121265
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2013.131&iddip=20131213
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2013.131&iddip=20131213
https://dre.pt/application/file/63958168
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2013.67&iddip=20130665
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2013.142&iddip=20131331
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2012.155&iddip=20121559
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2012.155&iddip=20121560
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2012.184&iddip=20121876
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2012.166&iddip=20121663
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2013.20&iddip=20130203
https://dre.pt/application/file/67401318
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/430060/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/430061/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499060/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499060/details/normal?l=1
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Audiovisuais, cursos de Dança, Música, Canto e Canto Gregoriano e cursos vocacionais de nível 

secundário. 

 

Portaria n.º 243-B/2013, de 13 de agosto, alterada pela Portaria n.º 419-B/2012, de 20 de 

dezembro – Define o regime de organização e funcionamento, avaliação e certificação dos cursos 

secundários artísticos especializados de Dança, de Música, de Canto e de Canto Gregoriano e 

aprova os respetivos planos de estudos ministrados em estabelecimentos de ensino público, 

particular e cooperativo. 

 

Portaria n.º 165-B/2015, de 3 de junho - Segunda alteração à Portaria n.º 74-A/2013, de 15 de 

fevereiro, que estabelece as normas de organização, funcionamento, avaliação e certificação 

dos cursos profissionais ministrados em estabelecimentos de ensino público, particular e 

cooperativo, que ofereçam o nível secundário de educação, e em escolas profissionais. 

 

Despacho normativo n.º 13/2014, de 10 de setembro, publicado no Diário da República, 2.ª 

série, n.º 177, de 15 de setembro – Regulamenta a avaliação e certificação dos conhecimentos 

adquiridos e das capacidades desenvolvidas pelos alunos do ensino básico, nos estabelecimentos 

de ensino público, particular e cooperativo. 

 

Despacho normativo n.º 6-A/2015, de 5 de março, publicado no Diário da República, 2.ª série, 

1.º Suplemento, n.º 45, de 5 de março - Aprova o Regulamento do Júri Nacional de Exames e o 

Regulamento das Provas e dos Exames do Ensino Básico e do Ensino Secundário para o ano letivo 

de 2014-2015. 

 

Despacho n.º 2285/2009, de 5 de janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 11, de 

16 de janeiro - Estabelece o regime de exame do nível de iniciação das disciplinas de Inglês e 

Francês do ensino secundário. 

 

Despacho n.º 18060/2010, de 24 de novembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 

234, de 3 de dezembro (retificado pela Declaração de Retificação n.º 2642/2010, publicada no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 249, de 27 de dezembro), alterado pelo Despacho n.º 

6025/2011, de 28 de março, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 68, de 6 de abril – 

Estabelece as regras de apresentação das propostas de docentes para o exercício de professores 

classificadores. 

 

Despacho n.º 15971/2012, de 7 de dezembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 

242, de 14 de dezembro – Define o calendário de implementação das Metas Curriculares. 

 

Despacho n.º 8651/2014, de 26 de junho, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 126, de 

3 de julho, alterado pelo Despacho n.º 12236/2014, de 26 de setembro, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 191, de 3 de outubro - Determina o Calendário Escolar e o Calendário de 

Exames para o ano letivo de 2014-2015. 

 

Despacho n.º 6222/2015, de 22 de maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 109, de 

5 de junho – Designa o Júri Nacional de Exames para o ano de 2015. 

 

 

 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2012.156S01&iddip=20121574
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2012.246S01&iddip=20122475
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2012.246S01&iddip=20122475
https://dre.pt/application/file/67401319
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/458607/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/56751956
https://dre.pt/application/file/66686881
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=2&iddr=11.2009&iddip=2009004862
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=2&iddr=234.2010&iddip=2010066479
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=2&iddr=249.2010&iddip=2010071480
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=2&iddr=68.2011&iddip=2011023333
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=2&iddr=68.2011&iddip=2011023333
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=2&iddr=242.2012&iddip=2012056326
https://dre.pt/application/file/25703916
https://dre.pt/application/file/57922310
https://dre.pt/application/file/67412732
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9.2. Normas JNE 

 

Norma 01/JNE/2015 – Instruções para a Inscrição – Provas Finais de Ciclo – Exames Nacionais 

(março de 2015). 

 

Norma 02/JNE/2015 – Instruções para Realização | Classificação | Reapreciação | Reclamação: 

Provas e Exames do Ensino Básico e do Ensino Secundário (maio de 2015) [disponível na área de 

escolas do JNE] 

 

Norma e Orientações para Aplicação de Condições Especiais na Realização de Provas e Exames 

JNE/2015 – Alunos com Necessidades Educativas Especiais – Ensino Básico e Secundário (março de 

2015). [disponível na área de escolas do JNE] 

 

Norma JNE para Alunos Praticantes Desportivos (DGE/IPDJ, I. P.) [disponível na área de escolas 

do JNE] 

 

 

9.3. Informações Conjuntas IAVE/JNE 

 

Informação Conjunta IAVE/JNE n.º 1/2014 - Adaptação de Provas Finais de Ciclo e de Provas de 

Exames Finais Nacionais para alunos cegos, com baixa visão, daltónicos ou com limitações 

motoras severas. 

 

Informação Conjunta IAVE/JNE n.º 1 - Períodos de afetação dos professores relativos ao exercício 

das tarefas de classificação dos exames finais nacionais do Ensino Secundário, por disciplina. 

[disponível na extranet do IAVE, I. P.] 

 

 

9.4. Ofícios-Circulares DGE 

 

Ofício-Circular S-DGE/2014/3786 - Pagamento e processamento de encargos relativos aos 

professores relatores do ensino particular e cooperativo. [disponível na área de escolas do JNE] 

 

Ofício-Circular S/DGE/2014/3959 - Avaliação externa dos alunos de PLNM no ensino secundário. 

 

Ofício-Circular S/DGE/2014/4768 - Utilização de calculadoras gráficas no ensino secundário: 

exames finais nacionais de Física e Química A, de Matemática A, Matemática B e Matemática 

Aplicada às Ciências Sociais - ano letivo 2014/2015. 

 

Ofício-Circular S/DGE/2015/987 – Classificação da disciplina de Educação Física - Cálculo da 

classificação final de curso do ensino secundário. 

 

 

 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/norma_01_-_jne_2015.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/2014_infconjunta1_iave_dge_provasadapt.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/oficio_s_dge_2014_3959.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/oficio_maquinas_de_calcular_2014_2015.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/oficiocircular_classificacao_final_educacao_fisica_2015.pdf
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9.5. Comunicações JNE 

 

Comunicação n.º 1/JNE/2015 [04/05/2015] – Provas Finais dos 1.º e 2.º ciclos de 2015 – 
Procedimentos a adotar para a inscrição de alunos e designação de professores classificadores 
[disponível na área de escolas do JNE]. 
 
Comunicação n.º 2/JNE/2015 [15/05/2015] – Provas Finais de PLNM do 2.º ciclo – Sacos de 
enunciados referidos no número 17.10 da Norma 02/JNE/2015 [disponível na área de escolas do 
JNE]. 
 
Comunicação n.º 3/JNE/2015 [15/05/2015] – Diários e ocorrências das Provas Finais de Ciclo e 
Exames Nacionais [disponível na área de escolas do JNE]. 
 
Comunicação n.º 4/JNE/2015 [26/05/2015] – Provas finais do 3.º ciclo de 2015. Procedimentos a 
adotar para a designação de professores classificadores e relatores [disponível na área de 
escolas do JNE]. 
 
Comunicação n.º 5/JNE/2015 [03/06/2015] – Designação de professores classificadores e 
relatores do ensino secundário [disponível na área de escolas do JNE]. 
 
Comunicação n.º 6/JNE/2015 [04/06/2015] – Alteração às Portarias dos Cursos Profissionais, 
Cursos Vocacionais e Cursos do Ensino Artístico Especializado [disponível na área de escolas do 
JNE]. 
 
Comunicação n.º 7/JNE/2015 [16/06/2015] – Procedimentos a adotar pelos professores 
coadjuvantes – Calculadora gráfica [disponível na área de escolas do JNE]. 
 
Comunicação n.º 8/JNE/2015 [15/06/2015] – Plataforma para requerer a realização de exames e 
provas do ensino secundário na 2.ª fase – Alunos que faltam á 1.ª fase [disponível na área de 
escolas do JNE]. 

 
Comunicação n.º 9/JNE/2015 [26/06/2015] – Alunos praticantes desportivos de alto rendimento 
selecionados após o dia 8 de maio de 2015 [disponível na área de escolas do JNE]. 
 
Comunicação n.º 10/JNE/2015 [09/07/2915] – Esclarecimento sobre a realização de provas de 
equivalência à frequência do 3.º ciclo, na 2.ª fase – Alunos autopropostos [disponível na área de 
escolas do JNE]. 
 
Comunicação n.º 11/JNE/2015 [10/07/2015] – Prova final do 1.º ciclo de Português da 2.ª fase – 
Espaço destinado à elaboração do texto do Caderno 2 [disponível na área de escolas do JNE]. 
 

 

9.6. Outros documentos 

 

Guia Geral de Exames 2015 (DGES/DGE-JNE) 

 

Guia Geral para Alunos Praticantes Desportivos – Provas e Exames 2015 (DGE/IPDJ, I.P.) 

 

DGE/IAVE – Ofício S-DGE/2012/4032/DSEEAS – Implementação do sistema DAISY – Plano Nacional 

de Acompanhamento às Escolas 

 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/JNE/guiageralexames2015.pdf
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DGE/IAVE – Ofício n.º S-DGE/2013/1131 – Implementação do código ColorADD para alunos 

daltónicos – Plano Nacional de Acompanhamento às Escolas 
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ESCOLAS INTERVENCIONADAS 

 

Academia de Música de Costa Cabral 

AE Abade de Baçal 

AE Alcochete 

AE Anselmo Andrade 

AE Arraiolos 

AE Aurélia de Sousa 

AE Bobadela 

AE Carvalhos 

AE Cego do Maio 

AE Cidade do Entroncamento 

AE Coelho e Castro 

AE Condeixa-A-Nova 

AE D. Afonso Henriques 

AE D. Afonso III 

AE D. Afonso Sanches 

AE D. António Ferreira Gomes 

AE D. Carlos I 

AE D. Dinis 

AE D. Dinis 

AE D. Lourenço Vicente 

AE da Batalha 

AE da Bemposta 

AE da Benedita 

AE da Bobadela 

AE da Murtosa 

AE da Nazaré 

AE da Sé 

AE da Sertã 

AE das Taipas 

AE de AE Paredes de Coura 

AE de Albufeira 

AE de Albufeira Poente 

AE de Alcácer do Sal 

AE de Alcochete 

AE de Alcoutim 

AE de Alfornelos 

AE de Aljustrel 

AE de Almeida 

AE de Arcos de Valdevez 

AE de Arcozelo 

AE de Armação de Pera 

AE de Arraiolos 

AE de Aveiro 

AE de Benfica 
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AE de Borba 

AE de Cabeceiras de Basto 

AE de Campo Maior 

AE de Canas de Senhorim 

AE de Carcavelos 

AE de Carvalhos 

AE de Castro Verde 

AE de Coimbra Sul 

AE de Condeixa-A-Nova 

AE de Constância 

AE de Coruche 

AE de Cuba  

AE de Estarreja 

AE de Estremoz 

AE de Eugénio de Andrade 

AE de Fafe 

AE de Ferreira do Alentejo 

AE de Figueira de Castelo Rodrigo 

AE de Freamunde 

AE de Lousada 

AE de Mafra 

AE de Marvão 

AE de Mogadouro 

AE de Moimenta da Beira 

AE de Monção 

AE de Mondim de Basto 

AE de Montemor-o-Velho 

AE de Montenegro 

AE de Mora 

AE de Murça 

AE de Odemira 

AE de Oliveirinha 

AE de Ourique 

AE de Paço de Arcos 

AE de Paião 

AE de Pardilhó 

AE de Paredes de Coura 

AE de Pevidém 

AE de Ponte da Barca 

AE de Portel 

AE de Porto de Mós 

AE de Prado 

AE de Rates 

AE de Reguengos de Monsaraz 

AE de Rio Tinto 

AE de S. Martinho do Porto 

AE de Sampaio 

AE de Sampaio 



 

 

 

 

 

 
 

PROVAS FINAIS DO ENSINO BÁSICO E EXAMES NACIONAIS DO ENSINO SECUNDÁRIO – 2014-2015 

57 

AE de Santa Iria da Azóia 

AE de Santa Marta de Penaguião 

AE de Santiago do Cacém 

AE de Santo André 

AE de Santo António 

AE de São Pedro do Sul 

AE de Seia 

AE de Silves  

AE de Soure 

AE de Souselo 

AE de Tondela Tomaz Ribeiro   

AE de Vagos 

AE de Vendas Novas 

AE de Viana do Alentejo 

AE de Vidigueira 

AE de Vila Verde 

AE de Vila Viçosa 

AE de Vilela 

AE de Vimioso 

AE de Vouzela  

AE do Bonfim 

AE do Búzio 

AE do Cerco 

AE do Sabugal 

AE do Sever de Vouga 

AE do Viso 

AE Dr. Alberto Iria 

AE Dr. Bento da Cruz 

AE Dr. José Leite de Vasconcelos 

AE Eng. Duarte Pacheco 

AE Escolas Coimbra Centro 

AE Escolas Coimbra Sul 

AE Escolas Linda-a-Velha e Queijas 

AE Escolas Martim de Freitas 

AE Eugénio de Castro 

AE Fernando Pessoa  

AE Figueira Norte 

AE Frei Heitor Pinto 

AE Gardunha e Xisto 

AE Gonçalo Nunes 

AE Henrique Sommer 

AE Ibn Mucana 

AE Infante D. Henrique 

AE João de Deus 

AE José Cardoso Pires   

AE José Relvas 

AE José Silvestre Ribeiro  

AE Júlio Dantas 
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AE Latino Coelho 

AE Leonardo Coimbra Filho 

AE Levante da Maia 

AE Manuel da Maia 

AE Marinhas do Sal 

AE Martim de Freitas 

AE Miguel Torga 

AE Montemor-o-Velho 

AE Murtosa 

AE n.º 1 de Portalegre 

AE n.º 2 de Beja 

AE n.º 4 de Évora 

AE nº 1 de Serpa 

AE nº 3 de Elvas 

AE Oliveira Júnior 

AE Padre José Augusto da Fonseca 

AE Paião 

AE Poeta António Aleixo 

AE Professor Paula Nogueira 

AE Redondo 

AE Ribeiro Sanches 

AE Romeu Correia 

AE S. João do Estoril  

AE Sá da Bandeira 

AE Santo André 

AE São Pedro do Sul 

AE Sebastião da Gama 

AE Senhora da Hora 

AE Soares Basto 

AE Tomás Cabreira 

AE Tondela Tomaz Ribeiro  

AE Vallis Longus 

AE Vendas Novas 

AE Verde Horizonte 

AE Vergílio Ferreira 

AE Viseu Sul 

Centro de Estudos de Fátima 

Coimbra Centro 

Colégio Amor de Deus 

Colégio Bartolomeu Dias 

Colégio Campo de Flores 

Colégio D. Diogo de Sousa 

Colégio D. Duarte 

Colégio da Casa do Menino Deus - Escola Particular e Cooperativa de 1.º ciclo 

Colégio da Imaculada Conceição 

Colégio de Cidade Roda 

Colégio de Lamego 

Colégio Diocesano Andrade Corvo 
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Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação 

Colégio do Ave 

Colégio do Bom Sucesso 

Colégio dos Cedros 

Colégio dos Plátanos 

Colégio Efanor 

Colégio Ellen Key 

Colégio Guadalupe 

Colégio Integrado Monte Maior 

Colégio João de Barros (código 1015672) 

Colégio Laura Vicuña  

Colégio Militar 

Colégio Minerva 

Colégio Mira Rio 

Colégio Moderno 

Colégio Nossa Senhora de Lurdes 

Colégio Nova Encosta 

Colégio Paulo VI 

Colégio S. João de Brito 

Colégio São Filipe 

Colégio São Martinho 

Colégio São Tomás 

Colégio St. Peter's School II 

Colégio Vasco da Gama 

EBS Quinta das Flores 

ES Almeida Garrett, Vila Nova de Gaia 

ES Avelar Brotero 

ES Camões 

ES Campos de Melo 

ES da Baixa da Banheira 

ES da Boa Nova 

ES das Taipas 

ES de Inês de Castro, Vila Nova de Gaia 

ES de Moura 

ES de Paços de Ferreira 

ES de Penafiel 

ES de Penafiel 

ES de S. Lourenço 

ES de Vila Verde 

ES do Pinhal Novo 

ES Dr. Joaquim de Carvalho 

ES Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves  

ES Eça de Queirós 

ES Emídio Navarro 

ES Francisco Rodrigues Lobo 

ES Infanta D. Maria 

ES Pedro Nunes 

ES Poeta Al Berto 
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ES Rainha Santa Isabel 

Escola Evaristo Nogueira 

Escola Internacional do Algarve 

Externato "O Mundo da Criança" 

Externato Académico 

Externato Camões 

Externato Capitão Santiago de Carvalho 

Externato Carvalho Araújo 

Externato Cooperativo da Benedita - Inst. N.ª Sr. ª da Encarnação  

Externato D.Fuas Roupinho 

Externato de Penafirme 

Externato Frei Luís de Sousa 

Externato Infante D. Henrique 

Externato João XXIII 

Externato Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

Externato Ribadouro 

Externato Senhora do Carmo 

Externato Verney 

Instituto D. João V 

Instituto de Promoção Social de Bustos 

Instituto Educativo de Souselas 

Instituto Vaz Serra 

Salesianos de Lisboa - Colégio Oficinas de S. José 

Salesianos de Poiares 

Salesianos do Estoril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	SUMÁRIO
	ÍNDICE
	Índice de Quadros e Gráficos

	1. INTRODUÇÃO
	2. CARACTERIZAÇÃO E OBJETIVOS DA ATIVIDADE
	3. METODOLOGIA DA ATIVIDADE
	4. EXECUÇÃO DA ATIVIDADE
	5. RESULTADOS/ AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE
	5.1. Intervenção nas escolas
	5.2. Desconformidades observadas
	5.2.1. Desvios
	5.2.2. Anomalias

	5.3. Participações remetidas à IGEC

	6. CONCLUSÕES
	7. RECOMENDAÇÕES
	8. INDICADORES PARA MELHORIA
	9. BIBLIOGRAFIA
	9.1. Legislação e regulamentação
	9.2. Normas JNE
	9.3. Informações Conjuntas IAVE/JNE
	9.4. Ofícios-Circulares DGE
	9.5. Comunicações JNE
	9.6. Outros documentos

	ANEXO - ESCOLAS INTERVENCIONADAS

